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Sonhem, ainda que o sonho pareça impossível.

Lutem, ainda que o inimigo pareça invencível.

Suportem a dor, ainda que essa pareça insuportável.

Percorram por onde os bravos não ousam percorrer.

Transformem o mal em bem,

ainda que seja necessário caminhar mil milhas.

Amem o puro e o inocente, ainda que seja inexistente.

Resistam, ainda que o corpo não resista.

E, ao final, alcançarão aquela estrela, ainda que essa pareça inalcançável.

—DAISAKU IKEDA



Resumo

Baseado, por exemplo, na localização geográfica de um determinado host na Internet, pode-

se oferecer serviços especializados, como: a) páginas web com preferências regionais (e.g.

usuários online podem receber propagandas direcionadas ou ter a linguagem para apresentação

de conteúdo selecionada automaticamente); b) controle de disponibilidade de dados, de acordo

com a localização do usuário (e.g. pode-se restringir o acesso a determinados dados através

de políticas regionais e autorização de transações a partir de localidades pré-estabelecidas), c)

estudo e análise de tráfego geolocalizado para entender ”quem se comunica com quem” no nível

de usuários, regiões e países e identificação de anomalias de roteamento. Os aspectos comuns

destas aplicações são a sua dependência em relação a estratégias, denominadas geolocalização.

Contudo, alguns destes mecanismos apresentam uma baixa acurácia ou uma estimativa

de localização geográfica não-aceitável para determinadas aplicações. Portanto, torna-se de

grande importância estudos que melhorem a precisão, bem como a completude das estratégias

utilizadas para inferir a geolocalização de hosts na Internet.

Este trabalho tem como principais objetivos o estudo sobre as estratégias de geolocalização

existentes; a proposta de uma estratégia que melhore a precisão das inferências de localização

geográfica de hosts na Internet e a completude dos resultados; e o estudo de tráfego geolo-

calizado de uma base de dados da rede acadêmica do Estado de Pernambuco. A estratégia

desenvolvida, denominada WBG (Whois Based Geolocation), é baseada em buscas whois on-

line e possui uma heurística baseada na ferramenta traceroute.

Palavras-chave: Internet, geolocalização, host, endereço IP, buscas whois
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Abstract

By knowing the host’s geographic location, one can offer several user tailored applications,

such as: a) web pages with regional preferences (e.g. an online user may receive selective and

directed advertising according to her location or be subject to automatic language selection

when displaying content); b) control data availability, according to user geographic location

(e.g. the system can dany access to some specific set of data based on regional policies); c)

study and analyse geolocated traffic to understand who talks to whom at the level of users,

regions and countries and identify routing anomalies. The commom aspects among these ap-

plications are that their reliance on strategies, called geolocation methods.

Nonetheless, many of the existing strategies for geolocation present incomplete, low ac-

curacy or unacceptable geographical location estimatives for specific types of applications.

Hence, new studies to improve their accuracy, as well as the completeness of the strategies to

infer Internet host geolocation are needed.

This work aims to study the existing geolocations mechanism, builds an accuracy and com-

pleteness improvement proposal for geographical location inference from Internet hosts. Also

a study about Pernambuco’s academic network input and output data flow through geoloca-

ted traffic analyses will be built. The used strategy is based on whois queries and have a

traceroute-based heuristic.

Keywords: Internet, geolocation, host, IP address, whois queries
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CAPÍTULO 1

Introdução

“O fracasso é a oportunidade de começar de novo,

com mais inteligência e redobrada vontade.”

(Henry Ford)

A Internet atual é uma grande infra-estrutura de informação. Sua história é complexa e

envolve vários aspectos – tecnológicos, organizacionais e comunitários. Sua influência não

atinge apenas os campos técnicos da comunicação entre computadores, mas toda a sociedade

[Leiner et al. 2003]. Freqüentemente, surgem novas ferramentas online, disponibilizadas para

as mais diversas tarefas do dia-a-dia, como acompanhar o comércio eletrônico, obter informa-

ções sobre previsão climática e diversas outras.

Muitas dessas novas aplicações disponibilizadas na Internet, utilizam-se de informa-

ções sobre a localização geográfica de seu usuário para prover seus serviços [Zook 2001,

Lakhina et al. 2003]. Uma premissa interessante para tal estudo é o fato de que há

muito a aprender sobre usuários e a forma como os mesmos estão conectados a Internet

[Goodell and Syverson 2007]. Além disso, muitas das informações que fazem face aos desafios

da sociedade atual, como atividades terroristas, mudança ambiental global, desastres naturais,

são de natureza geo-espacial [Patterson et al. 2003].

Para a análise de tráfego geolocalizado, é necessário, antes de tudo, localizar os sistemas

finais (hosts)1 envolvidos na transmissão dos dados. Existem, na literatura e no mercado, di-

versas ferramentas que possuem como objetivo principal localizar geograficamente hosts na

Internet.

Através destas ferramentas baseadas em estratégias denominadas geolocalização

[Katz-Bassett et al. 2006, Acton et al. 2007, Wong et al. 2006, Goodell and Syverson 2007,

1Neste trabalho, será utilizado o termo host quando se desejar referir-se a sistemas finais

1



1.1 TRABALHO REALIZADO 2

Siwpersad et al. 2008], pode-se oferecer diversos serviços específicos a localidades, como: a)

páginas web com preferências regionais (e.g. usuários online podem receber propagandas dire-

cionadas ou ter a linguagem para apresentação de conteúdo selecionada automaticamente); b)

controle de disponibilidade de dados, de acordo com a localização do usuário (e.g. pode-se res-

tringir o acesso a determinados dados através de políticas regionais e autorização de transações

a partir de localidades pré-estabelecidas), c) análise de tráfego geolocalizado através de bases

de dados com o objetivo de obter conhecimento sobre a origem e o destino dos fluxos, dentre

vários outros exemplos.

Contudo, algumas destas estratégias apresentam baixa acurácia ou uma estimativa de lo-

calização geográfica não-aceitável para determinadas aplicações. Dessa forma, torna-se de

grande importância estudos que melhorem a precisão, bem como a completude das estratégias

utilizadas para esta finalidade.

1.1 Trabalho realizado

Este trabalho tem como foco principal o estudo sobre os mecanismos para geolocalização de

hosts na Internet, bem como a implementação de uma estratégia para auxiliar neste propósito.

Além disso, este trabalho se propõe a realizar uma análise de tráfego para o estudo inicial de

viabilidade de implementação de um Ponto de Troca de Tráfego (PTT) no Estado de Pernam-

buco. Para tanto, é necessário geolocalizar os fluxos de origem e de destino do Estado com o

objetivo de obter-se um cenário geográfico de fluxos.

1.1.1 Contribuições do trabalho

Como contribuições deste trabalho, pode-se citar:

• Estudo sobre as estratégias existentes para geolocalização de hosts na Internet;

• Criação de uma classificação para as estratégias de geolocalização;

• Análise qualitativa das estratégias de geolocalização existentes na literatura;
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• Desenvolvimento de uma estratégia com o objetivo de localizar geograficamente hosts

na Internet, através de endereços IP e melhorar o resultado das estratégias existentes na

literatura atual;

• Comparação de resultados obtidos entre a estratégia desenvolvida e outras ferramentas

existentes;

• Análise inicial de uma base de dados fornecida pelo PoP-PE, com o objetivo de identificar

a localidade geográfica do tráfego (fluxo de origem e de destino) da rede acadêmica,

utilizando a estratégia desenvolvida no trabalho. Este estudo levará em consideração

apenas a quantidade de fluxos (em porcentagem), podendo ser extendido posteriormente.

1.2 Estrutura da dissertação

Este trabalho está estruturado da seguinta forma:

• Capítulo 2: serão abordados assuntos acerca da Internet, como um breve histórico, sua

arquitetura e seu funcionamento básico e alguns protocolos considerados importantes

para um melhor entendimento deste trabalho;

• Capítulo 3: serão descritos as estratégias de geolocalização existentes na literatura. Ao

final do capítulo, é mostrado um estudo de comparação qualitativa entre as estratégias

descritas.

• Capítulo 4: a estratégia proposta será descrita neste capítulo, bem como as outras duas

utilizadas para a análise comparativa. Ao final do capítulo, os resultados obtidos serão

descritos e analisados.

• Capítulo 5: este capítulo apresenta o estudo de caso realizado com a estratégia desenvol-

vida no trabalho. Ao final do capítulo, são mostradas as análises realizadas em uma base

de dados do PoP-PE, que tem como intuito verificar os fluxos de origem e de destino do

Estado de Pernambuco.
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• Capítulo 6: neste capítulo serão descritas todas as conclusões obtidas através do estudos

realizados no desenvolvimento deste trabalho.



CAPÍTULO 2

A Internet

“O homem é, acima de tudo, aquele que cria.”

(Antoine de Saint-Exupéry)

Na literatura, há diversas definições para a Internet. Segundo [Tanenbaum 2003], a Internet

é um vasto conjunto de redes heterogêneas que utilizam certos protocolos comuns e fornecem

determinados serviços comuns.

A FNC (Federal Networking Council) publicou, em outubro de 1995, uma resolução que

definia o termo Internet:

“(..) Internet refers to the global information system that – (i) is logically linked together by a

globally unique address space based on the Internet Protocol (IP) or its subsequent

extensions/follow-ons; (ii) is able to support communications using the Transmission Control

Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extensions/follow-ons, and/or

other IP-compatible protocols; and (iii) provides, uses or makes accessible, either publicly or

privately, high level services layered on the communications and related infrastructure

described herein.”1.

[Kurose et al. 2003] define a Internet como “uma rede de computadores mundial, isto é,

uma rede que interconecta milhões de equipamentos de computação em todo o mundo”. Es-

tes equipamentos (sistemas finais ou hosts) podem ser os mais variados dispositivos de co-

municação, bastando apenas que estes executem protocolos da pilha de protocolos TCP/IP

1Tradução: Internet refere-se a um sistema de informação global que – (i) é logicamente interligado por um
espaço de endereço único global baseado no protocolo IP ou em suas extensões e modificações subseqüentes;
(ii) é capaz de suportar comunicação utilizando a pilha de protocolos TCP/IP ou suas extensões e modificações
subseqüentes, e/ou outros protocolos compatíveis ao IP; e (iii) provê, utiliza ou torna acessível, tanto de forma
pública, como privada, serviços de camada de alto nivel nas comunicações e infra-estrutura descrita neste contexto.

5
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Suite (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), mais comumente referenciada como

TCP/IP.

Os protocolos definem as regras, o formato das mensagens trocadas entre sistemas finais

(definições sintáticas e semânticas), bem como as ações a serem tomadas quando uma mensa-

gem é enviada/recebida para/de um determinado host. Além disso, os protocolos permitem a

comunicação entre dispositivos com abstração do nível de hardware, ou seja, provêem comu-

nicação independente do hardware de rede utilizado.

Este capítulo apresentará alguns aspectos sobre a Internet, iniciando com um histórico so-

bre a evolução da Internet, na Seção 2.1. Na Seção 2.2, serão apresentados a arquitetura e o

funcionameno básico da Internet, com temas descrição de temas como ISP, PTT e protocolos e

ferramentas considerados importantes para um melhor entendimento deste trabalho.

2.1 Conceitos Básicos

Devido a algumas divergências encontradas na literatura acerca do histórico da Inter-

net, este trabalho apresentará esta seção baseada na descrição de [Kurose et al. 2003] e

[Leiner et al. 2003].

No início da década de 60, as redes telefônicas tornaram-se a rede de comunicação domi-

nante no mundo. Para realizar transmissão de informação entre dois pontos, as redes telefônicas

utilizavam comutação de circuitos. Neste paradigma, quando dois sistemas finais desejam se

comunicar, a rede estabelece uma conexão fim-a-fim dedicada entre os dois pontos. Dessa

forma, todos os recursos necessários ao longo de um caminho que será utilizado para prover

comunicação entre dois pontos da rede são reservados pelo período de vida da sessão de comu-

nicação.

Contudo, com a crescente demanda por interligação de computadores que pudessem ser

compartilhados entre usuários geograficamente distribuídos, surgiu a necessidade de se criar

um outro paradigma para este novo tipo de tráfego. Este tráfego pode ser caracterizado como

intermitente, ou seja, por rajadas, onde há períodos de atividade seguidos de períodos de inati-
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vidade aleatórios.

Assim, grupos de pesquisas iniciaram trabalhos visando uma alternativa à comutação de

circuitos: a comutação de pacotes. O primeiro trabalho publicado sobre a teoria da comutação

de pacotes foi o de Leonard Kleinrock, em julho de 1961. Seu trabalho demonstrava a eficácia

desta abordagem através da teoria de filas [Kurose et al. 2003].

Lawrence G. Roberts seguiu adiante com as pesquisas sobre comutação de pacotes e as-

sumiu o programa de Computação na ARPA (Advanced Research Projects Agency), posteri-

ormente denominada DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Mais tarde, em

1967, Roberts publicou um plano geral para a ARPAnet, que se tornaria a primeira rede de

computadores por comutação de pacotes e predecessora da Internet pública atual.

Em agosto de 1968, toda a estrutura e as especificações da ARPAnet foram formalizadas.

Os primeiros comutadores de pacotes foram denominados de IMPs (Interface Message Proces-

sors). Devido todo esforço e trabalho desenvolvidos, o centro de pesquisa supervisionado por

Kleinrock (Network Measurement Center) foi selecionado para ser o primeiro nó da ARPAnet.

Então, em setembro de 1967, a empresa BBN instalou o primeiro IMP na Universidade da

Califórnia em Los Angeles (UCLA). No final no ano de 1969, haviam quatro nós conectados

à ARPAnet inicial. Esta estrutura da ARPAnet com quatro nós pode ser considerada como o

surgimento da Internet [Leiner et al. 2003].

Computadores foram adicionados a rede ARPAnet nos anos seguintes e, em 1972, já exis-

tiam, aproximadamente, 15 nós na rede. Em outubro deste mesmo ano, Robert Kahn realizou

a primeira demonstração pública da tecnologia de rede da ARPAnet. Foi também em 1972 que

a aplicação de email foi introduzida.

O artigo original de Vinton Cerf e Kahn [Vinton Cerf 1974], de 1974, sobre a Internet

descreve o protocolo TCP, que provê todos os serviços de transporte e encaminhamento da

Internet. Este protocolo trabalhava bem para aplicações como transferência de arquivos e login

remoto. Por outro lado, alguns trabalhos mais avançados da época, em particular aplicações

com voz, deixaram claro que em alguns casos, as perdas de pacotes não podiam ser corrigidas

pelo TCP. E assim, o protocolo TCP original foi reorganizado em dois outros protocolos: o

IP, para prover apenas endereçamento e encaminhamento de pacotes e o TCP, responsável por
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controle de fluxo e recuperação de pacotes perdidos.

Para as aplicações cujas necessidades não eram satisfeitas pelo TCP, um protocolo alter-

nativo denominado UDP (User Datagram Protocol) foi criado para prover acesso direto aos

serviços básico do IP.

Ao final da década de 70, aproximadamente 200 máquinas estavam conectadas à ARPAnet.

Paralelamente aos estudos da ARPAnet, outras pesquisas estavam sendo realizadas. Norman

Abramson desenvolveu, no Havaí, a ALOHAnet, uma rede de pacotes via ondas de rádio. O

ALOHA foi o primeiro protocolo de acesso múltiplo que permitia que usuários geografica-

mente distribuídos compartilhassem um mesmo meio de transmissão broadcast. Baseado no

ALOHA, Metcalfe e Boggs desenvolveram o protocolo Ethernet para acesso múltiplo em redes

de transmissão broadcast com fio [Metcalfe and Boggs 1976].

O grande desenvolvimento das redes locais e dos computadores na década de 80 permitiram

que a Internet prosperasse. A Ethernet tornou-se a tecnologia dominante de rede na Internet e

em janeiro de 1983, a pilha de protocolo TCP/IP foi adotada oficialmente como novo padrão

de protocolo para a Internet.

Assim, em 1985, a Internet estava estabelecida como uma tecnologia para interconexão

entre as comunidades de pesquisadores e desenvolvedores. Além disso, passou a ser utilizada

também por outras comunidades para comunicação diária. O email foi amplamente utilizado

por diversas comunidades, demonstrando a grande utilidade da comunicação eletrônica entre

as pessoas. Ao final da década de 80, esta rede possuía cerca de cem mil máquinas interconec-

tadas.

Na década de 90, a ARPAnet deixou de existir. O surgimento da World Wide Web (www)

pode ser considerado um dos acontecimentos mais importantes daquela década. Até a década

de 90, a Internet era utilizada primordialmente por pessoas do meio acadêmico para transferên-

cia de arquivos, acesso remoto e envio de emails, sendo pouco conhecida fora das universida-

des. A Web transformou a comunicação eletrônica, servindo como uma plataforma de oferta

para diversos novos serviços online.

A Web funciona por demanda. Diferentemente da transmissão de rádio e televisão, onde

o usuário deve seguir os horários estabelecidos pelo provedor para ter acesso a determinado
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conteúdo, o usuário de Web recebe os mais variados tipos de conteúdos quando querem, bas-

tando apenas utilizar os hiperlinks ou os menus disponibilizados pelos provedores dos sites

Web. Nesta época, pequenas e grandes empresas começaram a operar servidores Web e reali-

zar transações comerciais pela Internet.

Assim, a segunda metade da década de 90 ficou marcada pelo crescimento e pela inovação,

com grandes empresas criando produtos e serviços para serem disponibilizados na Internet,

através da Web.

No final do século XX, a Internet obteve significativa penetração no mecardo financeiro.

Centenas de empresas da Internet faziam suas ofertas públicas de ações e começavam a ser

negociadas nas bolsas de valores, gerando investimentos anuais de bilhões de dólares.

A necessidade de oferecer segurança e gerenciar a infra-estrutura da Internet adquiriu ex-

trema importância, uma vez que as aplicações de comércio eletrônico prosperaram e a Internet

se tornou um novo meio de transação comercial, tornando-se um componente central da tele-

comunicação mundial [Comer 2006].

2.1.1 Serviços na Internet

Inicialmente, tanto a ARPAnet quanto a Internet, tinham como principal objetivo o comparti-

lhamento de recursos. Contudo, com o passar do tempo, novos serviços foram sendo incorpo-

rados a rede. Pode-se dizer, que inicialmente, a Internet possuia quatro serviços principais: a)

login remoto; b) (e-mail), que permitiu um novo modelo de comunicação entre as pessoas; c)

newsgroups e d) transferência de arquivos.

Como dito anteriromente, no início da década de 90, uma nova aplicação, denominada Web,

mudou essa realidade e atraiu para a rede milhares de novos usuários [Tanenbaum 2003], antes

restrita à área acadêmica, à política e à indústria. No final no século passado, a Internet possuía

uma grande diversidade de aplicações populares, como: email com anexos e acessíveis através

da Web, serviços de mensagens instantâneas e compartilhamento peer-to-peer de arquivos.

Hoje, há muitas aplicações para a Internet, incluindo comunicação de voz baseada em pa-

cotes, vários modelos de compartilhamento de arquivos e discos e sistemas de detecção de
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invasores capazes de prevenir ataques, dentre vários outros. O conceito chave da Internet é que

ela não foi projetada para servir a uma única aplicação, mas sim como uma infra-estrutura geral

na qual novas aplicações deveriam ser concebidas.

Contudo, não se pode concluir que as mudanças na Internet foram finalizadas. Ela continua

em contínuo processo de mudanças para dar suporte aos novos serviços em desenvolvimento,

como comunicação em tempo real (aplicações de áudio e vídeo, por exemplo). Além disso, o

grande poder computacional e a comunicação através da Internet disponibilizados pelos dispo-

sitivos portáteis (celulares, notebooks, PDAs, dentre outros), está tornando realidade um novo

paradigma de computação e comunicação: a pervasividade/ubiqüidade.

Esta evolução trará à tona novas aplicações, como Internet Telephony e Internet Television,

envolvendo mudanças na forma de comercialização, bem como nas tecnologias utilizadas para

interconectar os dispositivos na rede. Novos modos de acesso e novas formas de serviços

serão criados para dar suporte às novas aplicações, as quais irão direcionar o futuro da Internet

[Leiner et al. 2003].

2.1.2 Estatística da Internet

Como descrito na Seção 2.1, a Internet foi concebida na era do time-sharing, mas sobreviveu a

era dos computadores pessoais e da computação cliente-servidor e peer-to-peer. Foi projetada

de tal forma que conseguiu acomodar novas tecnologias de rede, como a ATM (Asynchronous

Transfer Mode), crescendo consideravelmente em número de usuários a partir da década de 90.

Os gráficos a seguir, mostram os números referentes a este crescimento da Internet em todo

o mundo.

A Figura 2.1 mostra o crescimento de usuários da Internet entre os anos 2000 e 2008. Como

pode ser observado, o Oriente Médio e a África são as regiões com as maiores porcentagens de

crescimento (com 1176.8% e 1030.2%) nos últimos 8 anos. A América Latina apresenta um

crescimento de 659.9%. Durante estes últimos 8 anos, a média de crescimento global foi de

290%.

Já a Figura 2.2 apresenta a porcentagem de usuários de Internet por região no mundo, em
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Figura 2.1 Crescimento da Internet entre os anos 2000 e 2008

março de 2008. Como pode ser observado, a Ásia e a Europa possuem as maiores quantidades

de usuários, com 37.6% e 27.1%, respectivamente. A América do Norte, representa 17.5% e a

América Latina, juntamente com o Caribe, representa 9.8% do total de usuários de Internet no

mundo. Assim, fica claro a disparidade com relação a quantidade de usuários entre os países

desenvolvidos (representados pela Ásia, Europa e América do Norte) e os demais países do

mundo.

Figura 2.2 Porcentagem de usuários de Internet no mundo - Março de 2008
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A Figura 2.3 representa a quantidade de usuários de Internet por região no mundo, em

março de 2008. Como pode ser visto, a Ásia e a Europa possuem 530 milhões e 382 milhões,

respectivamente. A América Latina e o Caribe possuem 137 milhões de usuários de Internet.

Figura 2.3 Quantidade de usuários de Internet no mundo - Março de 2008

Dessa forma, pode-se observar o real crescimento da Internet, em números de usuários e

como os mesmos estão divididos no mundo. É fato que os países mais desenvolvidos apre-

sentam as maiores porcentagem de usuários, porém nota-se, também, que a porcentagem de

crescimento de usuários de Internet é maior nos demais países, como os o Oriente Médio e os

da África.

Todos estes dados foram obtidos através da Internet World State [State 2008], referenciada

pela ISOC (Internet Society) [Society 2008].

2.2 Arquitetura e funcionamento básico da Internet

A administração e a organização da Internet estão sob controle de diversas organizações: A IAB

(Internet Architecture Board) é responsável por todo planejamento e projeto da Internet. Sob a



2.2 ARQUITETURA E FUNCIONAMENTO BÁSICO DA INTERNET 13

gerência da IAB estão a IETF (Internet Engineering Task Force) e a IRTF (Internet Research

Task Force).

As documentações e os padrões da pilha de protocolos TCP/IP são descritos em relatórios,

denominados RFCs (Requests For Comments). Estes documentos são organizados pela IETF e

aprovados pela IAB. O RFC do protocolo TCP, por exemplo, pode ser lido em [Postel 1981].

Os protocolos pertencentes ao TCP/IP serão descritos na Subseção 2.2.1 a seguir.

2.2.1 TCP/IP

Como mencionado na Seção 2.1, o TCP/IP foi adotado como a pilha de protocolos de arqui-

tetura aberta da Internet. A idéia de se criar uma rede de arquitetura aberta foi introduzida,

primeiramente, por Kahn em 1972 [Leiner et al. 2003]. Em uma rede de arquitetura aberta,

cada rede pode ser projetada e desenvolvida separadamente. Assim, o projeto de cada rede

pode ser implementado de acordo com o ambiente específico e as necessidades dos seus usuá-

rios.

Quando Kahn decidiu criar a arquitetura denominada TCP/IP, ele idealizou as seguintes

regras:

• Cada rede distinta deve existir por si própria e nenhuma mudança interna deve ser neces-

sária para conectar qualquer rede a Internet;

• A comunicação deve ser best-effort. Se um determinado pacote não alcança seu destino,

o mesmo deve ser restransmitido pelo nó emissor;

• Gateways e roteadores devem ser utilizados para se conectar as redes;

• Não deve existir um controle global no nível de operação.

Os protocolos pertencentes a pilha TCP/IP estão divididos em quatro camadas, como mostra

a Figura 2.4. Essencialmente, as camadas inferiores oferecem transparência para as camadas

superiores: cada camada provê serviços específicos a sua camada imediatamente superior e

utiliza os serviços da sua camada imediatamente inferior.
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Figura 2.4 Pilha de protocolos TCP/IP

• A camada de aplicação é responsável pelas aplicações de rede e seus protocolos. Há

diversos protocolos de camada de aplicação, como o HTTP (HiperText Transfer Proto-

col), que fornece as regras para transferência de documentos pela Web; o SMTP (Simple

Mail Transfer Protocol), que provê transferência de mensagens de email; e o FTP (File

Transfer Protocol), para realizar transferência de arquivos entre dois sistemas finais da

rede.

• O objetivo principal da camada de transporte é prover a comunicação lógica (ou comu-

nicação fim-a-fim) entre processos da camada de aplicação que estão sendo executados

em hosts diferentes. Na camada de transporte o fluxo é dividido em partes menores, de-

nominados pacotes, e repassados para a próxima camada. Os principais protocolos da

camada de transporte são o TCP (Transmission Control Protocol) e o UDP (User Data-

gram Protocol).

O TCP é um protocolo orientado à conexão, com entrega confiável de pacotes, corre-

ção de erros e com controle de fluxo. Além disso, o TCP garante que os pacotes serão

entregues na ordem correta, realiza retransmissão de pacotes não recebidos e garante a

não-duplicação de dados.

Já o UDP é um protocolo não orientado à conexão, que, diferentemente do TCP, não

possui entrega confiável de pacotes, nem mecanismos para detecção ou correção de erros.

Portanto, confiabilidade e segurança devem ser de responsabilidade das aplicações que
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utilizam o UDP.

• O protocolo da camada inter-redes (ou camada de rede) é o IP (Internet Protocol), que

provê comunicação lógica entre hosts na Internet. Sua principal tarefa é encapsular o

pacote em um datagrama e o entregar a camada abaixo. O endereçamento IP é utilizado

pela camada inter-redes como um mapa de roteamento para localizar os hosts na Internet,

para determinar que rota o datagrama deve seguir para chegar ao seu destino.

• A camada de interface de rede (ou camada física) recebe os datragramas IP e os envia

por uma determinada rede através de bits individuais. Os protocolos da camada física

dependem do enlace e do próprio meio de transmissão do enlace.

2.2.2 Endereçamento IP

Os hosts se comunicam através de enlaces de comunicação (links), onde, através de comutado-

res (ou roteadores) de pacotes, trocam informações entre si. As informações são encapsuladas

em blocos de dados, denominados pacotes. Para que um pacote seja entregue ao seu destino, o

mesmo necessita ser identificado através de um endereço específico, denominado endereço IP.

Estes endereços eram, originalmente, controlados pela IANA (Internet Assigned Number

Authority). Atualmente, este trabalho é realizado pela ICANN (Internet Corporation For As-

signed Names and Numbers), organização que define as políticas a serem utilizadas e atribui os

endereços IP. Estão disponíveis duas versões para os endereços IP: a versão 4 (IPv4) e a versão

6 (IPv6).

Os endereços IPv4 [Agency 1981] são formados por 32 bits, subdivididos em 4 grupos de

8 bits cada. Cada grupo de 8 bits forma um octeto. Sua representação é feita através de notação

decimal pontuada, onde octeto é separado por um ponto. Cada inteiro pertencente ao endereço

IP é criteriosamente escolhido para tornar o roteamento mais eficiente possível. Sendo assim,

um endereço IP de um determinado host encapsula o endereço da rede a qual ele pertence,

bem como a sua identificação exclusiva nesta rede. Dessa forma, os endereços IP de hosts

pertencentes a uma mesma rede compartilham um prefixo de rede comum.
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No esquema de endereçamento antigo, denominado classful, cada endereço IP é conside-

rado auto-identificável, uma vez que o limite entre o prefixo de identificação de rede e de host

pode ser calculado a partir do endereço isolado, sem nenhum informação adicional.

As sub-redes identificadas com 8, 16 ou 24 bits são denominadas sub-redes de classe A,

B e C, respectivamente. Contudo, a utilização de 1, 2 e 3 bytes para distinguir as sub-redes

mostrou-se bastante inviável para suportar o crescimento das empresas de médio e pequeno

porte. Uma vez que há uma diferença bastante significativa na quantidade de endereços de

hosts possíveis entre as classes C (/24) e B (/16), com 254 e 65.634 endereços respectivamente,

percebeu-se a necessidade de se criar uma outra estratégia para o endereçamento IP.

Atualmente, o esquema de endereçamento utilizado na Internet é denominado CIDR (Clas-

sless Interdomain Routing). Esta estratégia utiliza forma decimal com pontos de separação da

seguinte forma: a.b.c.d/x, onde x representa o número de bits destinados ao prefixo da rede, ou

em outras palavras, os x bits mais significativos do endereço representam o prefixo da rede. Os

(32 - x) bits restantes (de ordem mais baixa) representam a porção destinada a identificação de

um host (mais especificamente, uma interface de rede) na rede.

Estudos acerca da escassez dos endereços IP de 32 bits motivaram o desenvolvimento de

um protocolo sucessor ao IPv4, no começo da década de 90. Este novo protocolo passou a

se chamar IPv6 [Deering and Hinden 1998]. Os endereços IPv6 possuem 128 bits, ou seja, 4

vezes mais bits que o IPv4 e são expressos através da notação hexadecimal, utilizando “:” (dois

pontos) como delimitadores.

A mudança do IPv4 para o protocolo IPv6 tem como principais objetivos: a) expandir a

capacidade de endereçamento; b) simplicar o formato do cabeçalho; c) melhorar o suporte para

extensões e opções; d) oferecer capacidade de inserir etiqueta (label) em fluxos e d) oferecer

privacidade e autenticação [Deering and Hinden 1998]. Demais detalhes acerca do IPv6 estão

fora do escopo deste trabalho.
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2.2.3 ISP (Internet Service Providers) e Sistemas Autônomos

Para acessar a Internet, além de utilizar os protocolos estabelecidos, os hosts devem estar co-

nectados a uma rede de acesso. Estas redes de acesso, situadas na borda da Internet, estão

interligadas às demais redes através de uma hierarquia de níveis de ISPs (Internet Service Pro-

viders), como mostra a Figura 2.5.

Figura 2.5 Inteconexão de ISPs [Kurose et al. 2003]

Cada ISP é, de forma simplificada, uma rede de roteadores, que permite a comunicação

entre usuários e a Internet. Dentro da rede de um ISP, os roteadores que conectam o ISP a

roteadores de outros ISPs constituem os denominados POPs (Points of Presence) ou pontos de

acesso à rede (NAPs - Network Access Points).

Como todos os roteadores na Internet estão interligados por uma mesma rede (o backbone

da Internet), eles conseguem trocar todas as informações necessárias sobre roteamento dire-

tamente. Cada roteador possui informações sobre a rede a qual está associado e as propaga

a outros roteadores. Dessa forma, os roteadores aprendem sobre redes de destino através das

informações fornecidas pelos próprios roteadores.

[Comer 2006] define um sistema autônomo (AS - Autonomous System) como um grupo de

redes e roteadores sob uma mesma autoridade administrativa. Na Internet atual, cada grande

ISP é considerado um AS. Roteadores pertencentes a um mesmo AS possuem liberdade para

escolher os mecanismos utilizados para descoberta, propagação, validação e verificação da
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Registrador de endereços Localidades
ARIN América do Norte

RIPE NCC Europa, Oriente Médio e Ásia Central
APNIC Região da Ásia e do Pacífico

LACNIC América Latina e algumas Ilhas do Caribe
AFRINIC África

Tabela 2.1 Registradores de endereços e suas respectivas localidades

consistência de rotas, geradas pelos roteadores.

Cada AS possui um ASN (ASN - Autonomous System Number) único, utilizado pelo pro-

tocolo BGP, descrito na subseção 2.2.5 seguinte. Através de um ASN, um AS é capaz de trocar

informações de roteamento exterior entre seus ASs vizinhos. Os ASNs são alocados pelos seus

registradores de endereços, como mostra a Tabela 2.1.

2.2.4 PTT (Ponto de Troca de Tráfego)

De acordo com a Proposta para a Recomendação de PTTs [CGIbr 2008], publicada pelo Co-

mitê Gestor da Internet/Brasil (CGIbr), considera-se como PTT (Ponto de Troca de Tráfego

Internet), uma rede eletrônica de alta velocidade ou estrutura equivalente, onde diversas redes

se conectam por meio de roteadores IP, com o propósito de troca de tráfego.

Para se conectar a um PTT, uma rede deverá:

• constituir-se em AS, com número registrado;

• operar com um conjunto ou bloco de números IP próprios e sem superposição com os de

outras redes;

• dispor de conexão própria com a Internet mundial, entendendo-se esta conexão como

uma que propicie visibilidade a todo segmento da Internet externo ao Brasil;

• possuir equipamento de roteamento IP capaz de manter sessões BGP-4 ou protocolo que

o suceder, com os outros ASs participantes;

• instalar e manter, sob sua responsabilidade, ao menos uma conexão com o PTT, na velo-
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cidade adequada ao livre fluxo de tráfego sendo recomendável a velocidade mínima de 2

Mbps, podendo ser alterada conforme a necessidade pela administração do PTT devido

a condições locais.

No Brasil, a promoção e a criação da infra-estrutura para interconexão direta entre as redes

(entre os ASs) que compõem a Internet brasileira é realizada através do projeto PTTMetro

[PPTMetro 2008], pertencente ao CGIbr. Pode-se definir o PTTMetro como uma interligação

em área metropolitana de pontos de interconexão de redes (PIXes), comerciais e acadêmicos,

sob uma gerência centralizada.

Atualmente, o PPTMetro está implementado em seis regiões metropolitanas brasileiras:

Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São

Paulo. A Figura 2.6 apresenta um gráfico com o tráfego total dos PTTs referente ao dia 29 de

julho de 2008, às 15h, com o intervalo de 12h. Já a Figura 2.7 é referente ao dia 14 de agosto

de 2008.

Figura 2.6 Tráfego agregado dos PPTs [PPTMetro 2008] - 29/07/08

Como pode-se observar tanto na Figura 2.6, quanto na Figura 2.7, o PTT de São Paulo

possui a maior média de tráfego, com 3.27 Gbps e 3.24 Gbps, respectivamente (representando,

aproxidamente 75% de todo o tráfego); e o PTT da Bahia possui a menor média de tráfego, com

17.05 Mbps e 19.78 Mbps, respectivamente, dado o intervalo de medições. Assim, pode-se

notar que mesmo em dias diferentes, o gráfico do tráfego total dos PTTs apresenta-se bastante

regular no mesmo intervalo de 12h.
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Figura 2.7 Tráfego agregado dos PPTs [PPTMetro 2008] - 14/08/08

2.2.5 Protocolo BGP (Border Gateway Protocol)

O termo EGP (Exterior Gateway Protocol) faz referência a qualquer protocolo utilizado para

difundir informação de roteamento entre dois sistemas autônomos. O protocolo exterior de

facto utilizado na Internet é o BGP (Border Gateway Protocol). Sua versão mais atual é o

BPG-4.

Quando um par de sistemas autônomos concordam em trocar informações de roteamento,

cada AS designa o roteador que possui o protocolo BGP para representá-lo. Estes dois rotea-

dores são denominados peers BGP um do outro. Como os roteadores que possuem o protocolo

BGP se comunicam com roteadores que estão localizados em outros ASs, é comum selecio-

nar um dispositivo que esteja próximo da extremidade do AS. Por esta razão, na terminologia

BGP, estes dispositivos são denominados gateways de borda (border gateways) ou roteadores

de borda (border routers) [Comer 2006].

A Figura 2.8 ilustra dois roteadores de borda, R1 e R2, utilizando o protocolo BGP para tro-

car informações de roteamento de suas respectivas redes. O roteador R1 armazena informações

sobre o AS 1 e as repassa para o roteador R2. Estes pares de roteadores trocam informações de

roteamento através de conexões TCP semipermanentes utilizando a porta 179.

Além disso, é comum que existam conexões BGP TCP semipermanentes entre roteadores

pertencentes ao mesmo AS. Uma sessão BGP que abrange dois roteadores de ASs diferentes é
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Figura 2.8 Comunicação BGP entre dois sistemas autônomos [Comer 2006]

denominada eBGP (ou sessão BGP externa). Uma sessão BGP entre dois roteadores do mesmo

AS é denominada iBGP (ou sessão BGP interna), como mostra a Figura 2.9.

Figura 2.9 Sessão eBGP e iBGP

Através do protocolo BGP, cada AS conhece os destinos que podem ser alcançados através

de seus ASs vizinhos. Na terminologia BGP, estes destinos não são hosts, mas sim, prefixos

ciderizados, ou seja, prefixos que obedecem o esquema de endereçamento CIDR, descrito no

Capítulo 2. Cada prefixo representa uma sub-rede ou um conjunto de sub-redes.

Quando um roteador anuncia um prefixo através do BGP, vários atributos BGP são inseridos

juntamente ao prefixo. Um prefixo e seus respectivos atributos BGP são denominados de rota.

Assim, pode-se dizer que pares de roteadores anunciam rotas uns aos outros. De acordo com

[Comer 2006], os atributos são importantes no BGP por três razões:

• As informações de caminho permitem que um receptor verifique loops de roteamento;
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• As informações de caminho permitem que um receptor implemente restrições de políti-

cas;

• As informações de caminho permitem que um receptor saiba a orige de todas as rotas.

O AS_PATH e o NEXT-HOP são os dois atributos mais importantes. O AS_PATH contém

informação sobre os ASs no caminho até o destino. Quando um prefixo é repassado para o

interior de um AS, o AS adiciona seu ASN ao atributo AS_PATH. Já o NEXT-HOP possui o

próximo salto a ser utilizado para se alcançar o destino.

O BGP aprende e troca informações de rotas na rede através da manutenção de listas de

ASNs e suas associações aos destinos pertencentes à rede. É por isso que, como visto anterior-

mente na Subseção 2.2.3, os ASNs devem ser únicos.

Assim, segundo [Kurose et al. 2003], pode-se assumir que o protocolo BGP, na qualidade

de um protocolo de roteamento inter-AS, fornece a cada AS meios de:

• Obter informações de atingibilidade de sub-redes a partir de seus ASs vizinhos;

• Propagar a informação de atingibilidade a todos os roteadores internos do AS e

• Determinar rotas válidas para sub-redes com base na informação de atingibilidade e na

política do AS.

2.2.6 Protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol)

Como visto na Subseção 2.2.5 anterior, os roteadores trabalham de forma autônoma, encami-

nhando e entregando pacotes que chegam em sua interface. Contudo, pode haver situações de

falhas, como destinos ficarem temporariamente ou indeterminadamente indisponíveis, conges-

tionamento nos dispositivos intermediários da rede, dentre vários outros. Caso um roteador

não possa encaminhar ou entregar um determinado pacote, ou detecte alguma anomalia na rede

que o impossibilite de realizar sua tarefa, o roteador deve informar ao host de origem sobre a

situação, para que o mesmo tome suas devidas providências.
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Tipo de mensagem Código Descrição
0 0 Resposta de eco (ping)
3 0 Rede de destino inalcançável
3 1 Host de destino inalcançável
3 2 Protocolo de destino inalcançável
3 3 Porta de destino inalcançável
3 6 Rede de destino desconhecida
3 7 Host de destino desconhecido
8 0 Solicitação de eco
10 0 Descoberta de roteador
11 0 TTL expirado

Tabela 2.2 Alguns tipos de mensagens ICMP (baseado em [Kurose et al. 2003])

Para realizar comunicação de erros ou de circunstâncias inesperadas, os roteadores e os

hosts da Internet utilizam o protocolo denominado ICMP (Internet Control Message Protocol),

definido em [Postel et al. 1981] e atualizado em [Braden 1989].

As mensagens ICMP são transportadas juntamente com os datagramas IP como carga útil.

Todas as mensagens ICMP possuem os campos: TYPE e CODE. O campo TYPE (tipo) é

um inteiro de 8 bits, que define o tipo de mensagem e o campo CODE (código) de 8 bits

fornece informação adicionais sobre o tipo de mensagem. A Tabela 2.2 descreve alguns tipos

de mensagens ICMP.

A conhecida ferramenta ping é baseada no protocolo ICMP. O ping envia uma mensagem

do tipo 8 e código 0 (echo request) para um destino específico com o objetivo obter informação

sobre sua disponibilidade (teste de conectividade). Quando o destino recebe a solicitação de

um eco (a mensagem ping), ele devolve uma mensagem do tipo 0 e código 0 (echo response).

Seu funcionamento básico é mostrado na Figura 2.10: quando o nó A envia uma mensagem

echo request para o roteador B, o mesmo recebe diretamente esta mensagem e responde com

uma mensagem echo response diretamente ao nó A. Através destas mensagens, o ping fornece

informações sobre conectividade, atraso através do RTT (Round Trip Time2) e perdas de pacotes

no caminho ao roteador B.
2O RTT fornece o tempo de ida e volta de uma determinada mensagem da fonte ao destino



2.2 ARQUITETURA E FUNCIONAMENTO BÁSICO DA INTERNET 24

Figura 2.10 Funcionamento básico do ping [Ziviani and Duarte 2005]

2.2.7 DNS (Domain Name Service)

O DNS é um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído. Seu principal

objetivo é prover um mecanismo de resolução de nomes, de tal forma que estes nomes sejam

utilizados em diferentes hosts, redes e protocolos.

Do ponto de vista dos usuários, a árvore de domínio é um espaço único de informação. O

resolver é o responsável por ocultar a distribuição de dados entre os servidores de nome. Do

ponto de vista do resolver, a base de dados que contém o espaço de domínio é distribuída entre

vários servidores de nome. Diferentes partes de um espaço de domínio estão armazenadas

em diferentes servidores de nomes, embora um determinado dado possa estar redudantemente

armazenado em um ou mais servidores de nome.

A informação geográfica é tipicamente inserida ao nome DNS de um roteador em forma

de um código, usualmente uma abreviação da Cidade, do Estado ou do País. Não há ne-

nhum padrão para estes códigos e os ISPs tendem a utilizar seus próprios padrões de nomes.

Isto torna a extração de informação geográfica a partir de nomes DNS um grande desafio

[Padmanabhan and Subramanian 2001].]

O RFC 1876 [Davis et al. 1996] descreve um protocolo experimental, no qual um meca-

nismo permite que o DNS transmita informações de localização de hosts, redes e subredes.

Este trabalho define o formato de um novo RR (Resource Record) para o DNS, e reserva um

DNS correspondente do tipo mnemônico (LOC) e de código numérico (29). Contudo, esta

proposta requer a modificação da estrutura de registro do DNS, além de não ser fácil precisar a
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localização geográfica dos hosts.

2.2.8 whois

O whois é um protocolo query/response definido em [Daigle 2004], que fornece serviços de

informações sobre usuários da Internet. Um servidor whois opera na porta TCP 43 e espera por

requisições de clientes whois.

Os servidores whois fornecem bases de dados com informações sobre recursos da Internet

(como nomes de domínio, endereços IP e demais recursos relacionados, como informações

sobre localização dos hosts). Uma grande discussão sobre os servidoress whois é sobre como

encontrar um equilíbrio adequado entre tornar essas informações, que são relevantes para fins

operacionais, de acesso público e proteger as informações privadas. Dessa forma, diversos

servidores whois possuem algumas restrições, como limitação de buscas whois por endereço

IP, limitação de buscas por horário, dentre outras.

2.2.9 traceroute

Diferentemente do ping, que enxerga os roteadores intermediários da rede como uma caixa

preta, o treceroute é uma ferramenta que utiliza o protocolo ICMP (descrito no Capítulo 2) para

obter informações de roteadores intermediários entre dois nós da rede. Para isto, a ferramenta

envia uma série de pacotes com TTL (Time To Live) limitado ao mesmo destino e os incrementa

a cada etapa.

O primeiro pacote tem TTL igual a 1, o segundo pacote tem TTL igual a 2 e assim por

diante. Quando o pacote x chegar o x-ésimo roteador, este o descartará ao perceber que o TTL

do pacote expirou. Dessa forma, todos os roteadores intermediários são obrigados a descartar

o pacote devido à expiração do campo TTL. De acordo com a regras do protocolo IP, quando

o campo TTL de um pacote expira, o roteador deve enviar uma mensagem ICMP de aviso de

erro ao nó origem.

A mensagem ICMP contém o nome e o endereço IP do x-ésimo roteador. É dessa maneira
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que a ferramenta traceroute utiliza o protocolo ICMP para obter informações de a rota de um

nó origem à outro nó destino na Internet.

A Figura 2.11 mostra o funcionamento básico do traceroute: as mensagens enviadas ao

roteador B são descartadas pelos roteadores intermediários devido a expiração do TTL. Estes

roteadores reportam mensagens de erro ICMP ao nó A, que pode, progressivamente, inferir a

rota utilizada para se alcançar o roteador B, desde que não haja mudanças durante o experi-

mento.

Figura 2.11 Funcionamento básico do traceroute [Ziviani and Duarte 2005]

A idéia básica é executar o traceroute de uma fonte para um endereço IP alvo e inferir

informação sobre sua localização através de nomes de domínio de roteadores ao longo do

caminho. Contudo, um nome de roteador nem sempre contém informação sobre sua locali-

zação. Exemplos de ferramentas de mapeamento baseadas em traceroute são: VisualRoute

[VisualRoute 2008], NeoTrace [NeoTrace 2008] e GTrace [Periakaruppan and Nemeth 1999].

2.3 Considerações Finais

Este capítulo apresentou a história, as aplicações, os serviços e os dados estatísticos acerca do

crescimento da Internet, bem como sua arquitetura e seu funcionamento básico. Apesar de sua

grande evolução, a Internet está em constante mudança. Esta flexibilidade é necessária para dar

suporte a novos serviços em desenvolvimento, além de ser fundamental para a concretização

de um novo paradigma da computação e da comunicação: a pervasividade/ubiqüidade.
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Além disso, foram tratados conceitos básicos e importantes para um melhor entendimento

deste trabalho, como a arquitetura da Internet, a pilha de protocolo TCP/IP, ISP e PTT. Dois

importantes protocolos também foram tratados neste capítulo: o BGP, que é o protocolo de

difusão de roteamento entre dois sistemas autônomos de facto da Internet e o ICMP, que relata

erros ou circunstâncias inesperadas da rede.



CAPÍTULO 3

Estratégias de geolocalização

“Pode ser que não estejamos de acordo com as idéias dos outros,

mas devemos estar dispostos a morrer para defender a liberdade de todas as idéias.”

(Voltaire)

Como descrito no Capítulo 2, a Internet obteve um grande crescimento e apesar disto, ainda

permanece em constante mudança. Através do conhecimento da localização geográfica de um

host, diversos serviços podem ser fornecidos, com os já citados na Introdução deste trabalho.

Uma vez que determinadas aplicações tornam-se parcial ou totalmente inviáveis se a geolo-

calização é imprecisa, é necessário que as estratégias utilizadas obtenham a melhor estimativa

de localização geográfica possível destes hosts.

Para uma melhor compreensão sobre as estratégias1 utilizados para geolocalizar hosts na

Internet, este trabalho apresenta a seguinte classificação:

• Estratégias baseadas em medições: como o próprio nome sugere, tentam solucionar

o problema de localização geográfica de hosts através de dados obtidos por meio de

medições (que podem ser ativas ou passivas) realizadas na rede. Existem na litera-

tura diversas estratégias baseadas em medições: [Padamanabhan and Subramanian 2001,

Gueye et al. 2006, Katz-Bassett et al. 2006];

• Estratégias baseadas em mapeamento de endereços IP: estas estratégias to-

mam como ponto de partida o endereço IP do host alvo, o qual se deseja des-

cobrir a localização geográfica.[CAIDA 2000, Padamanabhan and Subramanian 2001,

Freedman et al. 2005] são estratégias existentes na literatura baseadas em mapeamento

de endereços IP.

1Neste trabalho os termos estratégia e mecanimos serão utilizados como sinônimos.
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Este capítulo apresenta as estratégias de geolocalização existentes na literatura. A Seção

3.1, a seguir, apresenta a descrição e o funcionamento básico das estratégias baseadas em medi-

ções. A Seção 3.2, descreve as estratégias baseadas em mapeamento de endereços IP de hosts.

Uma comparação qualitativa acerca de todos as estratégias apresentadas é descrita na Seção

3.3.

3.1 Geolocalização baseada em medições

As estratégias de geolocalização baseados em medições utilizam-se de informações (e.g.

atraso) armazenadas através de medições realizadas na rede. Geralmente, estas estratégias

trabalham com o posicionamento de hosts de referência, denominados landmarks, juntamente

com algum mecanismo de localização geográfica, para estimar a possível localização de um

determinado host. Como conseqüência, as respostas fazem parte de um espaço discreto de pos-

sibilidades: o número de respostas é equivalente ao número de hosts de referência utilizado,

limitando, assim, a acurácia da estimação de localização da estratégia [Gueye et al. 2006].

3.1.1 GeoPing

[Padamanabhan and Subramanian 2001] apresenta três técnicas denominadas IP2Geo, para de-

terminar geolocalização de hosts na Internet: GeoPing, GeoTrack e GeoCluster. Estas duas

últimas serão tratadas na Seção 3.2 seguinte.

O GeoPing [Padamanabhan and Subramanian 2001] explora a relação entre atraso da rede

e distância geográfica. O mecanismo realiza medições de atraso entre o host alvo e múltiplos

hosts de localização previamente conhecida. Através destas medições, o GeoPing analisa as

medições para inferir as coordenadas do host em questão. Esta técnica baseia-se na premissa

de que o atraso sofrido por pacotes transmitidos entre dois hosts em uma rede é, em primeira

ordem, em função da distância geográfica entre estes hosts.

Contudo, congestionamentos na rede podem introduzir significantes atrasos de fila, detur-
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pando a relação entre atraso da rede e distância geográfica. Além disso, esta abordagem falha

na presença de enlaces especiais com longos atrasos inerentes (e.g. dialup, satélite), os quais,

não necessariamente, têm correlação com a distância geográfica.

Então, para melhor se aproveitar da relação entre atraso da rede e distância geográfica, o

GeoPing utiliza uma aproximação empírica, denominada NNDS (Nearest Neighbor in Delay

Space). Esta proposta é motivada pela observação de que hosts com atrasos de rede similares

em relação a outros hosts fixos tendem a ser localizados próximos uns aos outros.

Primeiramente, constrói-se um mapa de atrasos, que armazena a relação entre atraso e loca-

lização. Cada entrada do mapa contém: a) as coordenadas de um host de localização conhecida

e b) um vetor de atraso, DV = (d1,...,dN), que contém o atraso medido entre um host e N outros

de localização conhecida.

Para determinar a localização de um host T, realiza-se medições de atraso entre o host T

e N outros hosts de localização conhecida. Dessa forma, constrói-se o vetor de atraso para T,

DV’=(d’1,...d’N). Após encontrar o vetor de atraso, DV, que melhor combina com DV’, obtém-

se o vizinho mais próximo no espaço de atraso, através do cálculo da distância Euclidiana entre

os vetores DV e DV’.

Tipicamente, os vetores de atraso correspondentes às localizações geograficamente próxi-

mas são agrupados no mesmo espaço de atraso. Contudo, isto não é essencial para a efetividade

do mecanismo, uma vez que sites localizados na mesma cidade podem estar conectados por di-

ferentes ISPs, formando espaços de atraso distintos.

Os resultados apresentados em [Padamanabhan and Subramanian 2001], indicam que um

conjunto de medições (probes) geograficamente bem distribuído apresenta melhor acurácia que

um conjunto de medições agrupado.

3.1.2 CBG (Constraint-Based Geolocation)

O trabalho apresentado em [Gueye et al. 2006], propõe a técnica denominada CBG

(Constraint-Based Geolocation), pertencente ao Projeto GeoLim, com o intuito de superar a

limitação do espaço discreto de respostas dos mecanismos baseados em landmarks. Para tanto,
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o CBG utiliza a técnica de multilateração, na qual a localização geográfica de nós na Internet é

estimada através de distâncias entre pontos fixos. Como conseqüência, a técnica de multilate-

ração, descrita abaixo, oferece um espaço contínuo de respostas.

O processo de multilateração utilizado pelo CBG toma como base um conjunto de nós de

referência, L = L1, L2 e L3, na presença de distorção aditiva de distância, como mostra a Fi-

gura 3.1 [Gueye et al. 2006]. Cada nó de referência, Li, deve inferir sua restrição geográfica de

distância ao nó alvo T, cuja localização é desconhecida. No entanto, a restrição geográfica de

distância é determinada pela distância real acrescida de uma distorção aditiva de distância geo-

gráfica. A estimativa da localização do nó alvo encontra-se na área de interseção das restrições

geográficas de distância, mostrada em negrito e no centro da Figura 3.1.

Figura 3.1 Multilateração do mecanismo CBG [Gueye et al. 2006]

A idéia básica do CBG é a seguinte: dadas as distâncias geográficas entre nós de referência

e determinados nós alvos, pode-se estimar a localização do nó alvo através de multilateração,

assim como faz o sistema GPS (Global Positioning System). O principal problema que surge

na utilização de multilateração é a medição acurada das distâncias entre o nó a ser localizado e

os landmarks.

No caso do GPS, a multilateração é executada com erros de distância praticamente insig-

nificantes. Contudo, diferentemente do GPS, é um grande desafio transformar medições da

Internet em estimativas de localização geográfica precisas, devido às próprias características e

à implementação da Internet atual.
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Estudos em [Gueye et al. 2006] demonstram que a mediana do erro em distância para con-

junto de dados dos EUA está abaixo de 100 Km e para o conjunto da Europa este valor está

abaixo de 25 Km. Os resultados foram obtidos através de medições realizadas em redes contí-

guas e com alto grau de conectividade. Dessa forma, o CBG consegue indicar uma estimativa

de localização em nível regional na maioria dos casos.

3.1.3 Octant

Em [Wong et al. 2006], desenvolveu-se um framework para geolocalização através de medi-

ções, denominado Octant. Através da representação do posicionamento de nós representados

através de áreas (regiões e restrições), a estratégia calcula o posicionamento de um determinado

nó resolvendo um sistema geométrico de restrições. Este sistema de restrições é relacionado a

localizações do mundo real através de landmarks, cujo posicionamento é conhecido e aproxi-

mado.

O principal obstáculo para precisar uma geolocalização compreende em: a) como repre-

sentar a localização da rede para os nós; b) como extrair restrições de localização de nós das

medições ruidosas (ou seja, medições que não possuem confiabilidade em suas informações)

da Internet e c) como combinar essas restrições para render boas estimativas de posicionamento

de nó.

O principal objetivo do Octante é calcular uma região Bi, que compreende um conjunto

de pontos na superfície da Terra onde o nó i pode estar localizado. Esta região estimada Bi

é calculada baseada em restrições, r1 ... rn. Como já mencionado, as restrições são obtidas

através de medições de um conjunto de nós presentes na rede, denominados landmarks. Cada

landmark, L, possui uma região de localização estimada associada, cuja a dimensão representa

o erro da posição estimada para o landmark.

Denomina-se landmark primário se a sua posição estimada é criada através de algum me-

canismo exógeno (como o GPS ou por mapeamento de coordenadas geográficas). Landmark

secundário é o nome dado caso a posição estimada foi inferida pela apenas pela estratégia do

Octant.
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[Wong et al. 2006] apresenta a precisão de quatro técnicas diferentes de geolocalização,

através da CDF (Cumulative Distribution Function)2 da distância entre a posição estimada e a

localização física do nó.

Figura 3.2 Comparação entre ferramentas de geolocalização [Wong et al. 2006]

Como pode ser visto na Figura 3.2, o Octante apresenta-se com melhor acurácia quando

comparado com as demais estratégias. O Octante encontra uma mediana de erro de 35.4 Km,

comparada a 109.4 Km do GeoPing, 157.7 Km do GeoLim, e 156 Km do GeoTrack.

3.1.4 TBG (Topology-Based Geolocation)

[Katz-Bassett et al. 2006] realiza um estudo sobre o desempenho das técnicas de geolocaliza-

ção baseada em medições de atraso na rede e conclui que todas as estratégias que utilizam

medições de atraso possuem uma limitação de acurácia fundamental quando os hosts alvos

encontram-se distantes dos landmarks utilizados.

O TBG (Topology-Based Geolocation) é uma proposta de [Katz-Bassett et al. 2006] base-

ada em topologia de rede, que estende técnicas anteriores de multilateração com restrições.

Para estimar a localização geográfica de hosts arbitrários na Internet, o TGB realiza a conver-

são de topologia de rede e de dados de atraso em um conjunto de restrições. Nesta técnica,

os landmarks divulgam informações sobre a topologia da rede, obtidas através da ferramenta
2A CDF descreve completamente a distribuição de probabilidade de uma variável randômica real x
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traceroute [Jacobson 1998], para sondar suas localizações. Através de medições de atrasos fim-

a-fim, latência e topologia, estima-se a geolocalização de um determinado host, utilizando-se

técnicas sofisticadas de otimização baseadas em restrições.

O trabalho apresentou uma comparação entre as ferramentas TBG passive (utilizando land-

marks passivos), TBG undns (com validação através de pontos com localização conhecida),

TBG e CBG, como mostra a Figura 3.3.

Figura 3.3 Comparação entre a ferramenta TBG e CBG [Katz-Bassett et al. 2006]

Os resultados mostraram que a estimativa de erro média para TBG-undns, TBG-Passive,

TBG e CBG foi de 138 Km, 178 Km, 253 Km e 296 Km, respectivamente. Contudo, a es-

tratégia TBG possui uma limitação algorítmica: obtém-se qualidade de geolocalização apenas

quando há restrições estruturais suficientes no host alvo. Isto se deve ao uso de landmarks

passivos.

3.2 Geolocalização baseada em mapeamentos de endereços IP

Uma outra abordagem para se realizar geolocalização de hosts na Internet são as estratégias

de mapeamento de localização através de endereços IP. Estas estratégias se baseiam em fer-

ramentas como o DNS (Domain Name Server) [Mockapetris 1987], o whois [Daigle 2004], o
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traceroute, descritas no Capítulo 2.

Contudo, inferir a localização física de um host na Internet através de seu endereço IP é

um problema desafiador, uma vez que não há nenhuma relação intrísceca entre localização

geográfica de hosts e seus endereços IP. Além do mais, os resultados destas estratégias são

dependentes de fatores como: disponibilidade de roteadores, corretude das informações ar-

mazenadas e disponibilizadas em base de dados, acurácia geográfica na atribuição de nomes

de domínio, dentre outros. Portanto, diversas outras estratégias foram criadas com o intuito

de melhorar o desempenho destas ferramentas básicas. Estes mecanismos serão descritos nas

subseções a seguir.

3.2.1 NetGeo

O NetGeo [CAIDA 2000] é uma base de dados utilizada para mapear endereços IP e números

de ASes (Autonomous Systems) em suas localizações geográficas, desenvolvida pela CAIDA

(Cooperative Association for Internet Data Analysis) [CAIDA 2008a].

Para encontrar os valores de latitude e longitude de um determinado endereço IP ou AS,

o NetGeo, primeiramente, realiza uma busca por algum registro que contenha o endereço em

questão em sua base de dados. O NetGeo armazena informações sobre a análise de localização

de resultados anteriores, para minimizar a carga de busca nos servidores whois. Se o endereço

alvo for encontrado na base de dados, a ferramenta retorna a informação requisitada. Caso

contrário, o NetGeo executa buscas whois, utilizando os servidores whois ARIN/APNIC/RIPE.

Após obter um registro de um servidor whois, os scripts Perl do NetGeo analisam o registro

whois e extraem informação sobre localização. O analisador NetGeo tenta extrair a cidade, o

estado e o país do registro whois obtido.

Há uma versão online [Form 2008] da ferramenta que possibilita a procura da localização

geográfica a partir de endereço IP ou ASN. Contudo, o NetGeo deixou de ser atualizado pela

CAIDA por vários anos, tornando-se uma ferramenta com resultados bastante obsoletos.
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3.2.2 GeoTrack

O GeoTrack [Padamanabhan and Subramanian 2001] tenta inferir a localização baseada no

nome de domínio do host desejável ou de outros nós próximos da rede. O nome de domí-

nio de um host na Internet, algumas vezes, contém dicas sobre a localização do mesmo (e.g.

o nome corerouter1.sanfrancisco.net corresponde a um roteador localizado em São Francisco,

EUA). Através destas dicas, pode-se obter a localização em diferentes níveis de granularidade,

como a cidade, o estado ou o país. Contudo, não há nenhuma normalização para atribuir nomes

aos domínios. Este é o desafio de se extrair informações acerca de localização através de DNS.

O funcionamento básico é o seguinte: primeiramente, o GeoTrack determina o caminho de

rede entre o host alvo, utilizando a ferramenta traceroute. O traceroute retorna os nomes de

domínio de roteadores intermediários. O GeoTrack extrai informações sobre a localização dos

nomes de domínio dos roteadores a longo do caminho. Isto representa o caminho geográfico

até o host alvo. Finalmente, o GeoTrack estima a localização do host em questão através do

último roteador geograficamente reconhecível no caminho (ou seja, o roteador mais próximo

do host alvo com localização geográfica conhecida).

Baseado em análises empíricas, [Padamanabhan and Subramanian 2001] constatou que al-

guns IPS designam os nomes DNS baseados nos códigos dos aeroportos da cidade onde o

roteador está localizado. Contudo, outros ISP não utilizam nenhum padrão de códigos para

as informações. Por exemplo, a cidade de Chicago foi associada a, no mínimo, 12 códigos

diferentes, como chcg, chcgil, cgcil, cgi e chicago.

Há também a questão dos nomes dos roteadores serem confundidos com a sua localização

quando se realiza a comparação com os códigos. Por exemplo, o código charlotte corresponde

a Cidade de Charlotte, EUA, pode incorretamente ser comparado ao nome charlotte.ucsd.edu,

localizado em São Diego, EUA.

O estudo realizado em [Padmanabhan and Subramanian 2001] apresenta também uma com-

paração entre o GeoTrack e o NetGeo [CAIDA 2000]. Para quantificar a acurácia da estimativa

da localização geográfica, utilizou-se distância de erro, definida como a distância geográfica

entre a localização real e a localização estimada do host em questão. Os resultados do estudo
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Figura 3.4 Comparação entre as técnicas GeoTrack e NetGeo [Padmanabhan and Subramanian 2001]

mostrados na Figura 3.4 indicam que o GeoTrack possui uma distância de erro média de 590

Km, enquanto o NetGeo 650 Km.

3.2.3 GeoCluster

O GeoCluster é uma estratégia também apresentada em

[Padmanabhan and Subramanian 2001], que não depende de medições de rede ativas. O

mecanismo utiliza conhecimento sobre o roteamento da rede e informação de localização de

alguns hosts, para construir um mapa de localização para um grande conjunto de endereços IP.

O GeoCluster combina informação do mapeamento IP-to-location com informação de prefixo

BGP para inferir a localização do host em questão.

Primeiramente, o espaço de endereço IP é dividido em grupos (clusters), onde todos os

endereços IP de um mesmo grupo são ditos co-localizados (os endereços formam um grupo

geográfico). Então, ciente da localização de alguns hosts no grupo, o GeoCluster deduz a

localização de todo o grupo.

A identificação de clusters geográficos é um grande desafio. O GeoCluster utiliza informa-

ções de prefixos de endereços obtidos através do protocolo BGP. Cada entrada na tabela BGP

de um roteador especifica um prefixo de endereço de destino e o caminho de AS para alcançá-

lo. A partir destes dados, constrói-se uma lista com prefixos de endereços únicos. O número

de prefixos de endereços faz referência a ordem de grandeza do AS. Um AS corresponde a um
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cluster geográfico, como uma universidade ou uma empresa.

Figura 3.5 Comparação entre as técnicas IP2Geo [Padmanabhan and Subramanian 2001]

A Figura 3.5 mostra a comparação entre o GeoCluster, o GeoTrack e o GeoPing (denomi-

nadas IP2Geo). A análise foi realizada com 265 hosts. Para a grande maioria dos hosts cuja

localização pode ser determinada, o resultado do GeoCluster supera tanto o GeoTrack, quanto

o GeoPing.

3.2.4 undns

[Freedman et al. 2005] apresenta um estudo sobre as propriedades geográficas de prefixos IP

e suas implicações no roteamento da Internet. Utiliza-se a ferramenta undns 0.1.27a para

mapear endereços IP em localizações, através da extração de informações geográficas do

seu nome de domínio. O estudo considera que os operadores de rede utilizam nomes sig-

nificativos de roteadores acerca de sua localização geográfica e é baseado na proposta de

[Padmanabhan and Subramanian 2001].

O undns possui regras para análise de hostname para 247 ASes dos EUA e Europa. O

trabalho [Freedman et al. 2005] adicionou mais 169 ASes com o intuito de oferecer abrangên-

cia internacional. Contudo, o conjunto de dados utilizado apresenta diversas limitações: a)

o mapeamento reverso DNS de endereço IP em hostname pode não existir; b) a ferramenta

undns pode não ter uma regra para mapear hostname em localização; c) o undns pode retornar



3.3 COMPARAÇÃO QUALITATIVA ENTRE AS ESTRATÉGIAS 39

um mapeamento IP-to-AS incorreto e d) alguns destinos podem ser inalcançáveis através de

traceroute.

3.3 Comparação qualitativa entre as estratégias

Em geral, as estratégias baseadas em medições, utilizam landmarks para inferir geolocalização.

Como visto anteriormente, a utilização de landmarks para auxiliar o processo de localização

geográfica de hosts na Internet restringe o universo de respostas em um conjunto discreto de

possibilidades. Dessa forma, as estratégias que utilizam apenas técnicas com landmarks para

geolocalização possuem uma limitação relacionada a acurácia da estimação da localização.

Já as estratégias baseadas em mapeamento de endereço IP utilizam, em geral, ferramentas

que possuem como ponto de partida um endereço IP como base para inferir geolocalização. Os

resultados provenientes destas estas ferramentas e, consequentemente, destas estratégias, são

dependentes de fatores adversos, como: disponibilidade de roteadores, correctude das informa-

ções armazenadas e disponibilizadas em bases de dados, acurácia geográfica na atribuição de

nomes de domínios, dentre outros.

A Tabela 3.1 é uma contribuição deste trabalho, referente a análise qualitativa das estra-

tégias estudadas anteriormente nas Seções 3.1 e 3.2. Os campos marcados com * indicam a

determinada característica que não se aplica a refente estratégia.

A partir da análise comparativa entre as estratégias existentes mostrada na Tabela 3.1,

percebe-se que cada uma possui determinadas restrições e que a utilização de técnicas híbridas

ajuda a melhorar a estimativa da localização geográfica. Dessa forma, pode-se analisar diver-

sas inferências de localização antes de obter-se um resultado final, com o objetivo de melhorar

cada vez mais a acurária da estratégia.

Este é o ponto de partida e a motivação para iniciar o desenvolvimento de uma estratégia

que melhore os resultados de geolocalizção, levando em consideração o uso de uma estratégia

híbrida. A estratégia desenvolvida neste trabalho será baseada em buscas whois e terá uma

heurística adicional baseada em traceroute, e será melhor descrita no Capítulo 4 seguinte.
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Mecanismos Utiliza Utiliza Utiliza Espaço de Ferramenta
landmarks? endereço IP? técnica híbrida? solução de apoio

GeoPing Sim Não Não Discreto *
CBG Sim Não Sim Contínuo *

(Multilateração)
Octant Sim Não Sim Contínuo *

(Sistema de
restrições)

TBG Sim Não Sim Discreto *
(Topologia e

atraso da rede)
GeoTrack Não Sim Não Discreto traceroute

NetGeo Não Sim Não Discreto whois
GeoCluster Sim Sim Sim Discreto *

(landmarks e
prefixo BGP)

Tabela 3.1 Tabela comparativa entre as estratégias de geolocalização

3.4 Considerações Finais

Este capítulo descreveu as diversas estratégias utilizadas pelas estratégias de localização geo-

gráfica de hosts na Internet. Para um melhor entedimento, este trabalho classificou estes estra-

tégias em: a) estratégias baseados em medições, que tentam inferir geolocalização através de

dados obtidos por meio de medições realizadas na rede (atraso, por exemplo) e b) mecanismos

baseados em mapeamento de endereço IP, que tomam como ponto de partida o endereço IP do

host.

Através da análise qualitativa das estratégias existentes, pôde-se concluir que nenhuma es-

tratégia, utilizada de forma isolada, é a melhor. Como observado, os mecanismos utilizam

técnicas em conjunto com o objetivo de melhorar seus resultados referentes à completude ou

à correctude da estimativa de geolocalização. Contudo, é comum que todos os mecanismos

possuam dificuldades relacionadas às próprias características e à implementação da Internet

atual.

A estratégia desenvolvida neste trabalho teve como motivação inicial a conclusão desta aná-

lise qualitativa, onde pode-se utilizar outras técnicas em conjunto para melhorar os resultados
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da geolocalização dos hosts.



CAPÍTULO 4

Estratégia proposta

“As maiores almas são capazes dos maiores vícios, tanto como das maiores virtudes. Os que

marcham muito lentamente podem avançar muito mais, se seguirem sempre o caminho reto,

do que aqueles que correm muito e se distanciam.”

(René Descartes)

Como visto no Capítulo 3, os mecanismos de geolocalização, independente da estratégia

utilizada, possuem restrições intrínsecas às próprias características e à implementação da Inter-

net atual. Além disso, alguns destes mecanismos apresentam baixa acurácia ou uma acurária

não-aceitável para determinadas aplicações. Dessa forma, torna-se de grande importância estu-

dos que melhorem a precisão, bem como a completude das estratégias utilizadas para estimar

a geolocalização de hosts na Internet.

Este capítulo apresenta na Seção 4.1 a descrição da estratégia desenvolvida neste trabalho

e na Seção 4.2 o funcionamento dos mecanismos utilizadas para comparação de resultados. Na

Seção 4.3 são mostrados os resultados obtidos e a análise destes resultados é descrita na Seção

4.4.

4.1 Descrição da estratégia proposta

A estratégia para localizar geograficamente hosts na Internet proposta neste trabalho utiliza

informações fornecidas por servidores whois e uma base de dados com informações sobre AS,

ASN e localização geográfica, para auxiliar no processo de geolocalização. Para melhorar

a completude do mecanismo proposto, acrescentou-se uma heurística baseada na ferramenta

traceroute.

42
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A ferramenta foi denominada WBG (Whois Based Geolocation) e seu mecanismo é descrito

a seguir, na Subseção 4.1.1.

4.1.1 Algoritmo da estratégia

Para realizar geolocalização de um host na Internet, a estratégia WBG realiza, quando neces-

sário, buscas online em servidores whois e utiliza uma base de dados disponibilizada e atuali-

zada semanalmente pela CAIDA [CAIDA 2008b]. Esta base dados possui informações sobre

o nome do AS, o ASN e informações sobre a localização geográfica, como latitude, longitude

e país. Esta base da CAIDA já foi utilizada em outros trabalhos, como no Projeto BTMA

[GPRT 2008], pela confiabilidade dos dados oferecidos.

WBG utiliza-se de buscas whois e da ferramenta traceroute, pois seu ponto de partida será a

análise de uma base de dados com endereços IP de origem e destino. Dessa forma, é necessário

escolher ferramentas que auxilie no mapeamento de endereços IP e suas respectivas geolocali-

zações. Além disso, a utilização de uma base de dados que é atualizada semanalmente aumenta

a confiabilidade dos resultados.

Cada busca whois gera um arquivo com informações da localização geográfica dos ende-

reços IP. Estes arquivos formam uma base de dados local, utilizada para evitar consultas aos

servidores whois sempre que há endereços IP repetidos. Dessa forma, consegue-se diminuir

consideravelmente a quantidade de buscas online redundantes realizadas pelo mecanismo.

Se a busca whois através do endereço IP não retornar nenhuma informação sobre a locali-

zação geográfica, o WBG procura por informação sobre o ASN do endereço IP no resultado

da busca whois. Caso exista esta informação de ASN, a estratégia utiliza o ASN associado ao

endereço e realiza uma busca offline na base de dados da CAIDA. Caso contrário, a estratégia

considera a geolocalização desconhecida.

Se a base da CAIDA não possuir nenhuma informação sobre a localização geográfica do

ASN em questão, realiza-se uma busca whois online através do ASN. Caso não encontre ne-

nhuma informação geográfica sobre o ASN, a estratégia considera a geolocalização desconhe-

cida.
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O pseudo-código da estratégia WBG é mostrado no quadro Algoritmo 4.1 e o fluxograma

é mostrado na Figura 4.1.

Figura 4.1 Fluxograma da estratégia WBG

A estratégia realiza localização geográfica de endereços IP com granularidade até o nível

de cidade. Os resultados referentes a porcentagem de geolocalização com granularidade de

país, estado e cidade, bem como os valores referentes a completude são mostrados na Seção

4.3 seguinte.
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Algoritmo 4.1: Pseudo-código da estratégia WBG

lê base de dados com endereços IP;1

while (true) do2

procura arquivo com informações da busca whois;3

if (existe arquivo) e (há informações de localização) then4

armazena informações na base local;5

else6

realiza busca whois online através do endereço IP;7

procura informações de localização;8

if (existe informações sobre localização) then9

armazena informações na base local;10

else11

procura informação sobre o ASN;12

if (existe informação sobre o ASN) then13

procura informações de localização na base da CAIDA;14

if (existe informações sobre localização) then15

armazena informações na base local;16

else17

realiza busca whois online através do ASN;18

if (existe informações sobre localização) then19

armazena informações na base local;20

else21

considera localização desconhecida;22

end23

end24

else25

considera localização desconhecida;26

end27

end28

end29

end30
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4.1.2 Linguagem de programação e interface da estratégia

A estratégia WBG foi desenvolvida basicamente em perl. Escolheu-se esta linguagem de pro-

gramação, pois o processo de geolocalização a partir de endereços IP requer bastante mani-

pulação de arquivos (arquivos resultantes das buscas whois) e processamento de strings (infe-

rir/extrair a localização dos hosts através das informações obtidas através das buscas whois).

Além disso, a linguagem perl é multiplataforma e muito utilizada para desenvolvimento de

aplicações para web.

Além de perl, utiliza-se diversos scripts csh para automatizar algumas tarefas do processo.

Assim, a interface do usuário com a estratégia WBG é o shell do Linux. Considerando que o

arquivo csh principal da estratégia é geoloc.csh, basta digitar ./geoloc no shell (com algumas

opções, como quantidade de arquivos a serem processados), que o script se responsabiliza por

evocar os demais scripts em perl, como o geraIP.pl, buscasWhois.pl, dentre vários outros.

4.1.3 Input e output da estratégia

Como entrada de dados, a estratégia WBG necessita ser alimentada por um arquivo com duas

colunas, onde a primeira coluna é referente ao endereço IP de origem e a segunda, ao endereço

IP de destino. Desenvolveu-se um script para formatar a base de dados a ser analisada, caso a

mesma esteja em outro formato. Dessa forma, caso o arquivo de input não esteja conforme as

exigências de formatação da estratégia WBG, o mesmo pode ser processado e modificado para

que sua análise de geolocalização seja possível, bastando que existam endereços IP de origem

e destino na base de dados original.

Depois de processar a base de dados, a estratégia WBG gera como saída padrão um ar-

quivo no formato .txt com um resumo das geolocalizações inferidas. Neste arquivo de output

existem informações como: quantidade de endereços IP processados, quantidade de endere-

ços IP geolocalizados e não-geolocalizados, bem como informações sobre a porcentagem de
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geolocalização e sobre a granularidade das inferências.

Caso, deseje-se modificar o formato do arquivo de output, basta modificar o script que

controla a escrita no arquivo final, denominado contaFluxos.pl. Dessa forma, como pode-se

observar, a implementação da estratégia WBG foi realizada de forma modular e fácil de ser

adaptada para a realização de análise de outros casos.

4.2 Outras estratégias utilizadas para análise

Como os trabalhos realizados na literatura não disponibilizam as bases de dados, as quais foram

utilizadas para fazer as inferências de geolocalização, nem os códigos desenvolvidos, precisou-

se procurar estratégias que pudessem ter seus resultados comparados com os obtidos através da

estratégia desenvolvida neste trabalho.

Além disso, algumas estratégias, como GeoPing, CBG e Octante, não partem do mesmo

princípio de que é realizado um mapeamento entre endereços IP e suas respectivas localizações

geográficas, impossibilitando, dessa forma, a comparação de resultados.

Assim, optou-se por duas estratégias:

• A estratégia utilizada no projeto de pesquisa BTMA (Broadband Traffic Measurement

and Analysis) [GPRT 2008], desenvolvido pelo GPRT (Grupo de Pesquisa de Redes e Te-

lecomunicações), da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), denominada a partir

daqui por diante de geoloc_BTMA e

• A ferramenta comercial IP2Location em sua versão DB3 [IP2Location 2008].

Escolheu-se comparar a estratégia WBG com a geoloc_BTMA, pois pôde-se ter acesso ao

código da estratégia, bem como uma amostra da base de dados utilizada pela mesma, viabi-

lizando a comparação dos resultados. Já a ferramenta IP2Location foi escolhida pela possi-

bilidade de se escrever scripts, ou seja, adaptar as informações oferecidas pela ferramenta de

acordo com as necessidades de comparação. Além disso, IP2Location é utilizada por empresas

reconhecidas mundialmemte, como Microsoft Corporation, Sun Microsystems, Intel Corpora-

tion, Sony Corporation, dentre várias outras.
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As duas estratégias são descritas nas Subseções 4.2.1 e 4.2.2 seguintes.

4.2.1 Estratégia geoloc_BTMA

Como mencionado anteriormente, a estratégia geoloc_BTMA foi utilizada no projeto de pes-

quisa denominado BTMA. A estratégia de geolocalização é baseada em duas bases de dados.

Uma das bases é a dbroute, gerada a partir de bases fornecidas por servidores whois e disponi-

bilizadas para download. Cada base possui informações sobre o range de endereços IP de cada

AS. A base dbroute é uma compilação destas bases, constituindo um arquivo com o mapea-

mento entre o range dos endereços IP, o ASN (AS Number) e o nome do AS correspondente.

A outra é a base de dados da CAIDA [CAIDA 2008b], que possui informações sobre o

nome do AS, o ASN e informações sobre a localização geográfica, como latitude, longitude e

país. Esta base de dados é a mesma utilizada pela estratégia WBG, como dito anteriormente.

Assim, dada a base de fluxos a ser analisada, a estratégia geoloc_BTMA realiza, primeira-

mente, a busca pelo ASN correspondente do endereço IP, utilizando a base dbroute. Ciente do

ASN, o passo seguinte é procurar pelo nome do AS na base da CAIDA para finalizar a loca-

lização geográfica do endereço IP em questão. O pseudo-código da estratégia geoloc_BTMA

pode ser visto no quadro Algoritmo 4.2.
Algoritmo 4.2: Pseudo-código da estratégia geoloc_BTMA

lê base de dados com endereços IP;1

while (true) do2

procura ASN referente ao endereço IP na base dbroute;3

procura informações de localização na base da CAIDA através do ASN;4

if (há informações de localização) then5

armazena informações;6

else7

considera localização desconhecida;8

end9

end10



4.2 OUTRAS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA ANÁLISE 49

4.2.2 IP2Location DB3

IP2Location DB3 [IP2Location 2008] é uma base de dados comercializada pela Hexasoft De-

velopment, com o objetivo principal de traduzir endereço IP para sua respectiva localização

geográfica. Esta versão DB3 fornece geolocalização com informações sobre o país, o estado

e a cidade e possui atualização mensal. O pacote DB3 adquirido para este trabalho possui

informações sobre 20.000 cidades em 228 países.

Após a compra da licença do produto, a base de dados é disponibilizada no site da empresa

para download nos formatos CVS e BIN. De posse da base de dados, é necessário implementar

algum script para realizar as consultas SQL na base IP2Location. A empresa disponibiliza

APIs em algumas linguagens, como: perl, C, PHP, ruby, python, dentre outras.

Primeiramente, de posse do arquivo com os endereços IP selecionados para a análise de

geolocalização, decompõe-se cada endereço IP para o formato decimal, com o objetivo de

melhorar a velocidade da busca na base de dados. Então, realiza-se a busca deste endereço

IP decimal na base IP2Location para identificar sua localização geográfica. As APIs dispo-

nibilizadas pela empresa realizam este trabalho de transformar o endereço IP para o formato

decimal.

Uma vez que a ferramenta IP2Location fornece apenas a base de dados para pesquisas e a

API, o pseudo código mostrado no quadro Algoritmo 4.3 faz referência ao script desenvolvido

para a utilização das informações da base DB3 em conjunto com a API.
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Algoritmo 4.3: Pseudo-código da estratégia IP2Location

lê base de dados com endereços IP;1

while (true) do2

procura endereço IP na base BD3 em conjunto com a API;3

if (há informações de localização) then4

armazena informações;5

else6

considera localização desconhecida;7

end8

end9

4.3 Resultados

Para a análise de resultados e comparações, foram utilizadas as seguintes nomenclaturas:

• BRA, para endereço IP localizado no Brasil;

• OVS, para endereço IP localizado fora do Brasil e

• UNK, para endereço IP com localização desconhecida.

Os resultados referentes a quantidade de fluxo de tráfego foram analisados da seguinte

maneira: por exemplo, BRA -> OVS significa que o fluxo tem origem no Brasil e tem como

destino um país fora do Brasil e indica quantos fluxos referentes a esta origem e destino foram

encontrados na base de dados analisada.

A quantidade de fluxos individuais contabiliza o total de fluxo com origem e/ou destino re-

ferentes a BRA, OVS e UNK, separadamente. Dessa forma, a quantidade de fluxos individuais

de BRA faz referência aos fluxos que tiveram tanto origem, quanto destino no Brasil, inclusive

origem e destino no Brasil.

Esta análise tem por objetivo principal verificar as estratégias que obtém os melhores re-

sultados acerca das localizações geográficas a partir de endereços IP, mais especificamente de
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fluxos de tráfegos, considerando endereços IP de origem e de destino. Dessa forma, fica claro

que, quanto menos endereços IP forem considerados de localização desconhecida e quanto

mais endereços IP tiverem geolocalização inferida, melhor.

4.3.1 Comparação entre WBG e geoloc_BTMA

Utilizando uma base de dados com 20.000 fluxos (ou seja, 40.000 endereços IP, uma vez que

cada fluxo contém apenas uma origem e um destino), os resultados obtidos são mostrados nas

Tabelas 4.1 e 4.2 e nas Figuras 4.2 e 4.31.

WBG geoloc_BTMA
Fluxo em Quantidade de Fluxo em Quantidade de

MByte fluxos MByte fluxos
BRA -> BRA 4253.45 10788 1022.30 4653

(23.86%) (53.94%) (5.74%) (23.27%)
BRA -> OVS 0.01 1 0 0

(0.00007%) (0.005%) (0%) (0%)
BRA -> UNK 0 0 1242.38 2003

(0%) (0%) (6.97%) (10.02%)
OVS -> BRA 13224.21 8191 2780.12 3469

(74.19%) (40.95%) (15.60%) (17.34%)
OVS -> OVS 0 0 0 0

(0%) (0%) (0%) (0%)
OVS -> UNK 0 0 1756.23 996

(0%) (0%) (9.85%) (4.98%)
UNK -> BRA 346.55 1020 6131.53 5304

(1.94%) (5.1%) (34.40%) (26.52%)
UNK -> OVS 0 0 0 0

(0%) (0%) (0%) (0%)
UNK -> UNK 0 0 4891.99 3575

(0%) (0%) (27.45%) (17.88%)

Tabela 4.1 Quantidade de fluxos (WBG e geoloc_BTMA)

A Tabela 4.1 e a Figura 4.2 mostram que a ferramenta WBG apresenta BRA -> BRA, como

fluxo de maior quantidade (53.94%) e UNK -> UNK, como fluxo sem quantidade (0%). E a

ferramenta geoloc_BTMA apresenta os fluxos BRA -> BRA e UNK -> BRA com quantidades

1Os valores apresentados em porcentagem de todas as figuras foram arredondados.
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Figura 4.2 Quantidade de fluxos (WBG e geoloc_BTMA)

próximas (23.27% e 26.52, respectivamente) e o fluxo UNK -> UNK com uma porcentagem

significativa de 17.88%.

WBG geoloc_BTMA
Fluxos Quantidade Fluxos Quantidade

em MByte de fluxos em MByte de fluxos
BRA 17824.23 20000 11176.33 15429

(100%) (100%) (62.70%) (77.14%)
OVS 13224.22 8192 4536.35 4465

(74.19%) (40.96%) (25.45%) (22.32%)
UNK 346.55 1020 14022.13 11878

(1.94%) (5.1%) (78.67%) (59.39%)

Tabela 4.2 Quantidade de fluxos individuais (WBG e geoloc_BTMA)

Pode-se observar na Tabela 4.2 e na Figura 4.3 que a quantidade de fluxo individual BRA

obtido através da ferramenta WBG representa 100%, enquanto que o fluxo individual UNK

representa apenas 5.1%. A ferramenta geoloc_BTMA obtém 77.14% de fluxo individual BRA

e 59.39% de fluxo individual UNK. Assim, como pode ser observado, através da ferramenta

WBG, conseguiu-se diminuir consideravelmente a quantidade de fluxos UNK.
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Figura 4.3 Quantidade de fluxos individuais (WBG e geoloc_BTMA)

4.3.2 Comparação entre WBG e IP2Location

Utilizando a mesma base de dados com 20000 fluxos (40000 endereços IP) utilizada na Seção

4.3.1 anterior, os resultados obtidos são mostrados nas Tabelas 4.3 e 4.4 e nas Figuras 4.4 e 4.5.

Figura 4.4 Quantidade de fluxos (WBG e IP2Location)

A Tabela 4.3 e a Figura 4.4 mostram os mesmos resultados da estratégia WBG citados

anteriormente, com BRA -> BRA, como fluxo de maior quantidade (53.94%) e UNK -> UNK,

como fluxo sem quantidade (0%). A ferramenta IP2Location também apresenta o fluxo BRA

-> BRA com maior quantidade (54.27%) e o fluxo UNK -> UNK também igual a 0%.
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WBG IP2Location
Fluxo em Quantidade de Fluxo em Quantidade de

MByte fluxos MByte fluxos
BRA -> BRA 4253.45 10788 4299.61 10855

(23.86%) (53.94%) (24.12%) (54.27%)
BRA -> OVS 0.01 1 0 0

(0.00007%) (0.005%) (0%) (0%)
BRA -> UNK 0 0 0.01 1

(0%) (0%) (0.00007%) (0.005%)
OVS -> BRA 13224.21 8191 13524.60 9144

(74.19%) (40.95%) (75.87%) (45.72%)
OVS -> OVS 0 0 0 0

(0%) (0%) (0%) (0%)
OVS -> UNK 0 0 0 0

(0%) (0%) (0%) (0%)
UNK -> BRA 346.55 1020 0 0

(1.94%) (5.1%) (0%) (0%)
UNK -> OVS 0 0 0 0

(0%) (0%) (0%) (0%)
UNK -> UNK 0 0 0 0

(0%) (0%) (0%) (0%)

Tabela 4.3 Quantidade de fluxos (WBG e IP2Location)

Pode-se observar na Tabela 4.2 e na Figura 4.3 que a quantidade de fluxo individual BRA

obtido através da estratégia WBG representa 100%, enquanto que o fluxo individual UNK

representa apenas 5.1%. A ferramenta IP2Location obtém 100% de fluxo individual BRA e

0.005% de fluxo individual UNK.

Assim, para esta análise inicial, a ferramenta comercial IP2Location apresenta resultado

referente a completude melhor que a estratégia WBG. Pode-se concluir também que a estraté-

gia WBG possui resultados bastante parecidos com a ferramenta IP2Location, adicionando-se,

dessa forma, um certo grau de correctude à estratégia desenvolvida.
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WBG IP2Location
Fluxos Quantidade Fluxos Quantidade

(em MB) de fluxos (em MB) de fluxos
BRA 17824.23 20000 17824.23 20000

(100%) (100%) (100%) (100%)
OVS 13224.22 8192 13524.61 9145

(74.19%) (40.96%) (75.87%) (45.72%)
UNK 346.55 1020 0.01 1

(1.94%) (5.1%) (0.00007%) (0.005%)

Tabela 4.4 Quantidade de fluxos individuais (WBG e IP2Location)

Figura 4.5 Quantidade de fluxos individuais (WBG e IP2Location)

4.4 Análise dos resultados

A comparação entre as três estratégias pode ser simplificada na Figura 4.6, que mostra a quan-

tidade de fluxos individuais obtida através dos três mecanismos, a partir da mesma base de

dados.

Como pode ser observado, as estratégias WBG e IP2Location apresentam resultados bas-

tante próximos. A estratégia WBG possui 5.1% de fluxos UNK e a ferramenta IP2Location

praticamente consegue alcançar completude de geolocalização, com 0.005% de fluxos UNK.
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Figura 4.6 Quantidade de fluxos individuais das três ferramentas

4.4.1 Granularidade da geolocalização

Esta análise faz referência a granularidade da localização geográfica inferida, ou seja, serão

mostrados resultados sobre quão preciso é a informação fornecida pela ferramenta. Considera-

se, neste trabalho, os níveis de granularidade de País, Estado e Cidade.

Uma vez que a estratégia geoloc_BTMA foi utilizada com o objetivo de geolocalizar fluxos

com granularidade no nível de País, a mesma não fornece dados para comparar a granularidade

das geolocalizações no nível de Estado e Cidade. Dessa forma, realizou-se a análise deste item

apenas com as estratégias WBG e IP2Location.

A Tabela 4.5 e a Figura 4.7 apresentam o resultado referente a granularidade das localiza-

ções geográficas da estratégia WBG e da ferramenta IP2Location, utilizando a mesma base de

dados das análises anteriores, com 20.000 fluxos (40.000 endereços IP).

Estratégia País Estado Cidade
WBG 38980 26630 26672

(97.45%) (66.57%) (66.68%)
IP2Location 39999 9544 9495

(99.99%) (23.86%) (23.73%)

Tabela 4.5 Granularidade da geolocalização (WBG e IP2Location)

Como observado, a estratégia WBG obtém, aproximadamente: 97.5% de suas localizações

com informação sobre o País, 66.5% com informação sobre o Estado e 66.5% com informa-
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Figura 4.7 Granulariade da geolocalização (WBG e IP2Location)

ção sobre a Cidade do endereço IP em questão. Já a ferramenta IP2Location, apresenta um

resultado melhor com relação a localização no nível de País (99.99%). Por outro lado seus re-

sultados referentes a granularidade de Estado e Cidade (aproximadamente 24% nos dois casos)

ficam abaixo dos resultados obtidos com a ferramenta WBG.

4.4.2 Repetição de endereços IP

Contudo, estas análises de fluxos não levam em consideração a quantidade de endereços IP

repetidos existentes na base de dados. Para melhorar os resultados das localizações geográfi-

cas, de forma qualitativa, calculou-se a quantidade de endereços IP localizados, baseados na

quantidade de endereços IP únicos existentes na base. Os dados do resultado obtidos através

da ferramenta WBG são mostrados na Tabela 4.6.

Esta análise de repetição de endereços IP também estava fora do escopo do trabalho rea-

lizado no projeto BTMA. Assim, a estratégia geoloc_BTMA também não fornece dados para

comparar a repetição dos endereços IP. Realizou-se, então a análise deste item apenas com as

estratégias WBG e IP2Location.

Ao observar os resultados, conclui-se que a porcentagem de endereços IP localizados ge-

ograficamente diminui e, consequentemente, a porcentagem de endereços IP com localização

desconhecida aumenta. Contudo, esta análise representa um resultado mais preciso, uma vez
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Quantidade total de Endereços IP Endereços IP não
endereços IP geolocalizados geolocalizados

Com 40000 38980 1020
repetições (97.45%) (2.55%)

Sem 2851 2665 186
repetições (93.47%) (6.52%)

Tabela 4.6 Resultado relacionado a repetição de endereços IP (WBG)

que estes valores representam a quantidade real de endereços IP geolocalizados.

A Tabela 4.7 e a Figura 4.8 representam os resultados obtidos sobre a granularidade da

localização geográfica, levando-se em consideração a quantidade de endereços IP repetidos

existentes na base de dados a ser analisada.

Ferramenta País Estado Cidade
WBG 38980 26630 26672

(com repetições) (97.45%) (66.57%) (66.68%)
IP2Location 39999 9544 9495

(com repetições) (99.99%) (23.86%) (23.73%)
WBG 2665 2174 2190

(sem repetições) (93.47%) (76.25%) (76.81%)
IP2Location 2850 1945 1932

(sem repetições) (99.96%) (68.22%) (67.76%)

Tabela 4.7 Granularidade da geolocalização (WBG e IP2Location)

Ao observar os resultados, pode-se concluir que, apesar da porcentagem de geolocalização

nos três níves de granularidade (País, Estado e Cidade) diminuir nas duas estratégias, a es-

tratégia IP2Location continua com o resultado melhor em relação a granularidade de nível de

País (99.96% contra 93.47%) e a estratégia WBG apresenta os melhores resultados em relação

a granularidade de nível de Estado e Cidade (aproximadamente 76.5% nos dois níveis contra

68% e 67%, respectivamente).

4.4.3 Heurística adicional

Contudo, como pôde ser observado nos resultados mostrados, apesar da estratégia WBG de-

senvolvida neste trabalho alcançar uma excelente porcentagem de geolocalização, ainda não se
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Figura 4.8 Granulariade da geolocalização, considerando repetição de IP (WBG e IP2Location)

obteve 100% de completude. Assim, com o objetivo de melhorar ainda mais a completude da

estratégia desenvolvida, adicionou-se uma heurística baseada na ferramenta traceroute. Esta

nova estratégia tem como principal objetivo obter informações do roteador mais próximo do

endereço IP inicialmente não localizado.

Como visto anteriormente no Capítulo 3, o traceroute obtém informações de roteadores

intermediários entre dois nós da rede. Assim, pode-se inferir o trajeto realizado para se alcançar

determinado host na Internet.

Dessa forma, a heurística inicia sua estratégia realizando um traceroute para o endereço IP

inicalmente não localizado geograficamente. Então, de posse do endereço IP e do output refe-

rente ao seu traceroute, realiza-se uma busca whois no roteador intermediário imediatamente

anterior ao endereço IP procurado (1º roteador mais próximo). Caso não haja informações

sobre sua localização, realiza-se uma busca whois no 2º roteador mais próximo e assim por

diante.

Simplificadamente, a heurística desenvolvida realiza traceroute nos endereços IP não iden-

tificados, gerando um arquivo com os endereços IP referentes aos roteadores anteriores na rota

traçada. Depois, a heurística procede da mesma forma que a estratégia WBG, realizando as

buscas whois online através do endereço IP, as buscas na base da CAIDA e as buscas whois

online através do ASN, seqüencialmente, caso não encontre informações acerca da localização

geográfica do roteador intermediário.



4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 60

O pseudo-código da heurística é mostrado no quadro Algoritmo 4.4.
Algoritmo 4.4: Pseudo-código da heurística

lê arquivos com endereços IP não localizados;1

realiza traceroute;2

for (cada arquivo de traceroute gerado) do3

identifica quantidade de saltos;4

if (quantidade máxima de saltos) then5

go to Algoritmo 4.1;6

end7

end8

A Tabela 4.8 mostra os resultados referentes a quantidade de endereços IP localizados a

partir desta heurística comparados com a quantidade de endereços IP que inicialmente não

foram localizados. Estes resultados são referentes a heurística com buscas whois até o 10º

roteador mais próximo.

Com repetição de Sem repetição de
endereço IP endereço IP

Endereços IP Endereços IP Endereços IP Endereços IP
localizados não localizados localizado não localizados

WBG 38980 1020 2665 186
sem heurística (97.45%) (2.55%) (93.47%) (6.52%)

WBG 39266 734 2741 111
com heurística (98.16%) (1.83%) (96.10%) (3.89%)

Tabela 4.8 Quantidade de IP localizados com adição de heurística

Como pode-se observar nas Figuras 4.9 e 4.10, a adição da heurística contribui para o

aumento das geolocalizações. Com a adição da heurística e sem considerar as repetições dos

endereços IP alcança-se 98.16% de localização e considerando as repetições, 96.1%, contra

97.45% e 93.47% sem a heurística, respectivamente.

Há a flexibilidade de se escolher quantos roteadores intermediários serão utilizados para a

inferência. Para melhorar a precisão da localização, pode-se diminuir a quantidade de roteado-

res, uma vez que quanto menos roteadores intermediários forem escolhidos, melhor a precisão,
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pois a possibilidade dos mesmo estarem mais próximos ao host em questão é maior (ou seja, se

apenas um roteador é escolhido, significa que dizer que apenas o primeiro roteador após o host

com localização desconhecida será analisado).

As Figuras 4.9 e 4.10 apresentam gráficos que comparam os resultados referentes a quanti-

dade de endereços IP não localizados e localizados pela estratégia WBG, WBG com heurística

(considerando 5, 10 e 15 saltos de roteadores no traceroute), respectivamente.

Considerando até o 5º roteador mais próximo, a quantidade de IP não localizados sem

considerar repetição de endereços é de 757 (1.89%) e de 122 (4.27%) para o caso sem repetição

de endereços, como pode ser observado na Figura 4.9.

Assim, os resultados referentes ao 5º roteador são melhores que os referentes ao 10º, com

relação a precisão das inferências. Por outro lado, os resultados referentes ao 5º roteador apre-

sentam uma completude menor.

Para melhorar a completude da geolocalização, pode-se aumentar a quantidade de roteado-

res intermediários a serem analisados e utilizar, por exemplo, até o 15º roteador mais próximo.

Neste caso, conseguiu-se diminuir para 661 (1.65%) o número de endereços não localizados,

no caso em que não se considera repetição de endereços IP; e 85 (2.98%) de endereços não

localizados, no outro caso.

Este resultado apresenta uma completude melhor se comparado aos resultados de saltos até

o 5º e o 10º roteador, ao passo que seu resultado referente a estimativa da geolocalização fica

mais impreciso.

Assim, pode-se dizer que:

• quanto menos roteadores intermediários são utilizados melhor é a precisão da inferência

sobre a localização geográfica do endereço IP, porém sua completude diminui; e

• por mais que se consiga um resultado melhor com relação a completude quando se utiliza

mais roteadores intermediários, mais imprecisa fica a estimativa da geolocalização, pois

mais distante do endereço IP alvo estará o roteador.

Como cada aplicação possui restrições diferentes com relação as estimativas de geoloca-

lização é necessário balancear estes dois parâmetros (completude e precisão) para se obter a
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Figura 4.9 Quantidade IP não localizados - Adição de heurística

Figura 4.10 Comparação de IP localizados - Adição de heurística

melhor estimativa que satisfaça as necessidades de uma determinada aplicação.

4.5 Considerações Finais

Este capítulo apresentou uma descrição da estratégia WBG desenvolvida neste trabalho, bem

como a descrição das duas outras ferramentas que foram utilizadas para análise de resultados e

comparações, geoloc_BTMA e IP2Location.

Considerando a mesma base de dados para todas as análises de geolocalizações realizadas,

pode-se concluir que a estratégia WBG obtém um resultado melhor com relação a completude
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(quantidade de endereços IP geolocalizados) se comparada a estratégia geoloc_BTMA. Porém,

a ferramenta comercial IP2Location alcança um resultado ainda melhor que a estratégia WBG

quando se faz referência a completude.

Enquanto a estratégia geoloc_BTMA apresenta 59.39% de fluxos com origem e/ou destino

UNK, a estratégia WBG obtem apenas 5.1% e a ferramenta IP2Location obtém 0.005%.

Por outro lado, em relação a granularidade das localizações geográficas, a estratégia WBG

apresentou os melhores resultados para os níveis de Estado e Cidade, com aproximadamente

66% nos dois níveis contra 23% também nos dois níveis da ferramenta IP2Location.

Além disto, este estudo também possibilitou uma análise com resultados das localizações

geográficas mais precisos, uma vez que endereços IP repetidos na base de dados foram des-

considerados. Com isto, pode-se ter a quantidade real de endereços IP existentes na base e

geolocalizados.

Apesar da mudança nos resultados quantitativos, a análise final permanece a mesma: a

estratégia WBG apresenta o melhor resultado referente a granularidade das geolocalizações,

com aproximadamente 76.5% nos níveis de Estado e Cidade contra 68% e 67% da ferramenta

IP2Location, respectivamente.

Adicionou-se uma heurística baseada na ferramenta traceroute para se melhorar os resulta-

dos da estratégia WBG. Com esta heurística, por mais que não se tenha a localização geográfica

do endereço IP, pode-se inferir sua localização através do roteador mais próximo a ele. Por ou-

tro lado, deve-se lembrar que uma heurística adicional, aumenta o tempo de processamento ao

mesmo compasso da quantidade de endereços IP inicialmente não localizados.

Com a adição da heurtística obteve-se o seguinte resultado: considerando até o 5º roteador

mais próximo, a quantidade de IP não localizados sem considerar repetição de endereços é de

757 (1.89%) e de 122 (4.27%) para o caso sem repetição de endereços.

O resultado considerando até o 15º roteador apresenta uma completude melhor se compa-

rado aos resultados de saltos até o 5º e o 10º roteador, por outro lado, seu resultado referente a

estimativa da geolocalização fica mais impreciso.

Como cada aplicação possui restrições diferentes com relação as estimativas de geoloca-

lização é necessário balancear estes dois parâmetros (completude e precisão) para se obter a
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melhor estimativa que satisfaça as necessidades de uma determinada aplicação.



CAPÍTULO 5

Estudo de Caso

“A Natureza é exatamente simples, se conseguirmos encará-la de modo apropriado.

Essa crença tem-me auxiliado, durante toda minha vida, a não perder as esperanças, quando

surgem dificuldades de investigação.”

(Albert Einstein)

Como visto no Capítulo 4 anterior, este trabalho apresentou uma nova estratégia para geo-

localização de hosts na Internet, a partir de seus endereços IP. Esta estratégia foi denominada

WBG e, como visto nos resultaos, apresenta bons resultados de completude e granularidade.

Este capítulo apresentará um estudo de caso de análise de fluxos de tráfegos geolocalizados.

Para tanto, aplicou-se a estratégia WBG em uma base de dados de um PoP (Point-of-Presence).

Primeiramente, na Seção 5.1 será apresentado o histórico da formação da rede acadêmica

do Brasil, através do crescimento da rede da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) e em

seguida, será mostrada a estrutura do PoP do Estado de Pernambuco (PoP-PE). Na Seção 5.2

serão apresentadas as análises iniciais realizadas na base de dados com fluxos de tráfego do

PoP-PE.

5.1 PoP-PE

Em 1988, já se formavam no Brasil alguns embriões independentes de redes, interligando gran-

des universidades e centros de pesquisa do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre aos Estados

Unidos 1.

O MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia) formou um grupo composto por represen-

tantes do CNPq, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e das Fundações de Amparo
1Parte deste histórico é baseado na descrição encontrada em [RNP 2008].

65
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à Pesquisa dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (Fapesp, Faperj e

Fapergs, respectivamente) com o objetivo principal de integrar os esforços e coordenar uma

iniciativa nacional em redes no âmbito acadêmico.

O projeto denominado RNP (Rede Nacional de Pesquisa), formalmente lançado em setem-

bro de 1989, surgiu como resultado desta iniciativa. Em 1993, o backbone da RNP atendia a

onze Estados (Fase I). Sua estrutura inicial pode ser vista na Figura 5.1.

Figura 5.1 Fase I do backbone da RNP [RNP 2008]

O período de 1994 a 1996 foi dedicado à montagem do backbone Fase II da RNP, com

uma infra-estrutura bem mais veloz que a anterior, pois percebeu-se que aplicações interativas

não era viáveis a velocidades inferiores a 64 Kbps. Assim, a RNP começou a oferer apoio ao

surgimento e desenvolvimento de variadas iniciativas de redes estaduais.

Em 1995, teve início a abertura da Internet comercial no país. A RNP deixou de ser um

backbone restrito ao meio acadêmico para estender seus serviços de acesso a todos os setores

da sociedade. A capacidade de conexão internacional chegava a 4 Mbps.

Em outubro de 1997, a RNP deu início à Fase III do projeto, denominada RNP2. O objetivo
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era incentivar o desenvolvimento de uma nova geração de redes Internet, interligando todo o

país numa rede de alto desempenho e conectando-se a outras iniciativas de redes avançadas no

mundo. No final da década de 1990, os links do backbone com o exterior alcançavam 8 Mbps.

Em maio de 2000, foi inaugurado o novo backbone RNP2, o qual alcançava os 26 estados da

federação e o Distrito Federal. Eram usadas as tecnologias de transmissão ATM (Asynchronous

Transfer Mode) e Frame Relay.

De 2001 à 2004 a rede da RNP foi ampliada, criando-se novos enlaces com os Estados

Unidos, com a rede portuguesa RCTS (Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade) e com a rede

Clara (Cooperação Latino-Americana de Redes Avançadas).

A partir de março de 2004, os enlaces ATM e FR do backbone RNP2 começaram a ser

substituídos por enlaces SDH (Synchronous Digital Hierarchy). A vantagem sobre o ATM é

que os dados podem ser empacotados diretamente sobre este protocolo. Desta forma, cabem,

na prática, mais dados em um canal com, teoricamente, a mesma capacidade. Os enlaces

interestaduais chegaram a 622 Mbps.

Figura 5.2 Estrutura atual do backbone da RNP [RNP 2008]
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Logo após a criação da rede da RNP, foi construída em 1991, na Fundação ITEP (Insti-

tuto Tecnológicodo Estado de Pernambuco) uma infra-estrutura de redes de computadores para

abrigar o PoP (Ponto de Presença) da RNP em Pernambuco, denominado PoP-PE.

A partir daí, as instituições de ensino e pesquisa de Pernambuco passaram a se interligar,

formando a rede acadêmica pernambucana que, por sua vez, se conectava à RNP e à Internet

via o PoP-PE.

5.2 Estudo realizado

O estudo de caso apresentado neste trabalho tem como principal objetivo realizar uma aná-

lise inicial sobre a localização geográfica dos fluxos do PoP-PE, utilizando a estratégia WBG

desenvolvida.

Através desta análise, pode-se, por exemplo, estudar a viabilidade de implementação de um

PTT no Estado de Pernambuco. Para tanto, é necessário dividir os fluxos externos e internos;

além de obter informações sobre o tráfego interno em volume de tráfego. Contudo, deve-se

ressaltar que este estudo de caso terá como foco apenas a análise da quantidade de fluxos

externos e internos do PoP-PE.

5.2.1 Resultados da análise

A partir das análises de geolocalização de fluxo de uma base gerada pelo PoP-PE, observou-se

que Pernambuco gera e recebe tráfego interno (ou seja, BR -> BR) entre os diversos Estados

brasileiros, além dos tráfegos externos com destino e/ou fonte de outros países.

Os resultados iniciais mostram que o Estado de Pernambuco gera e recebe um tráfego in-

terno (BR -> BR) de maior concentração dos Estados de Santa Catarina, Bahia e São Paulo

(com aproximadamente 6%, 5%, 5%, respectivamente); por outro lado, o tráfego de Pernam-

buco entre outros países representa 63%.

A Tabela 5.1 mostra um resumo sobre os fluxos do Estado de Pernambuco e o gráfico da
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Figura 5.3 Gráfico dos fluxos com origem/destino em Pernambuco

Figura 5.3 representa as quantidades, em porcentagem, dos maiores fluxos (em porcentagem)

com origem/destino em Pernambuco.

BR OVS UNK
Pernambuco 21% 62% 17%
(como fonte)
Pernambuco 20% 65% 15%

(como destino)
Pernambuco 21% 63% 16%

(fonte e/ou destino)

Tabela 5.1 Fluxos do Estado de Pernambuco

Os Estados de Santa Catarina (9%), São Paulo (5%) e Bahia (3.5%), representam os maiores

fluxos em porcentagem, onde Pernambuco é fonte destes fluxos. Já os Estados de Rio Grande

do Norte, Paraíba e Paraná representam os menores fluxos em porcentagem para o mesmo

caso2. Os fluxos com destino para outros países representam uma porcentagem considerável

de 62%.

Na situação onde o Estado de Pernambuco é destino do fluxo, os Estados da Bahia (8%),

São Paulo (5.8%) e Santa Catarina (1.6%) são os Estados com maior quantidade de tráfego

em porcentagem, ao contrário dos Estados de Mato Grosso, Paraíba e Rio Grande do Norte

que representam as menores quantidades de fluxos em porcentagem3. Os fluxos com fonte de

outros países representam uma grande porcentagem do tráfego, com 65%.

2As porcentagens são consideradas praticamente insignificantes, numa média de 0.35%
3As porcentagens são consideradas praticamente insignificantes, numa média de 0.1%
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A Figura 5.4 mostra um resumo dos fluxos que têm origem no Estado de Pernambuco. A

Figura 5.4 mostra um resumo dos fluxos que têm o Estado de Pernambuco como destino. 4

Figura 5.4 Fluxos com origem em Pernambuco

Figura 5.5 Fluxos com destino em Pernambuco

De acordo com o [CGIbr 2008], um PTT tem por objetivo conferir viabilidade à troca de

tráfego interno (Brasil-Brasil), sendo vedados o fornecimento e/ou administração de conexões

para o exterior. Além disso, os PTTs devem ser implantados nas localidades que gerem maior

volume de tráfego Brasil-Brasil.

4Os fluxos com maior porcentagem estão representados com seta de maior espessura e os fluxos de menor
porcentagem, com seta de menor espessura.
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Assim, esta análise inicial demonstra que o Estado de Pernambuco gera e recebe bastante

fluxo externo, representando 63% de todo o tráfego que tem o estado como destino e/ou fonte

através da rede do PoP-PE. Dessa forma, inicialmente, pode-se concluir que a implementação

de um PTT no Estado é inviável, uma vez que deve-se ter volume de tráfego interno, Brasil-

Brasil, significante. Porém, deve-se lembrar que, como foi ressaltado no início deste capítulo,

analisou-se apenas a quantidade de fluxo externo e interno gerado na rede acadêmica do PoP-

PE, não levando-se em consideração o volume do tráfego gerado/recebido.

Além disso, o estudo também conclui que os Estados de Santa Catarina, São Paulo e Bahia

são os estados com maior troca de tráfego com Pernambuco.

5.3 Considerações Finais

Este capítulo apresentou um estudo de caso com uma base de dados do PoP-PE, com o objetivo

de analisar a localização geográfica dos fluxos da rede acadêmica do estado de Pernambuco.

Para tanto, utilizou-se a estratégia WBG desenvolvida neste trabalho para realizar as geoloca-

lizações dos fluxos.

A partir deste estudo, observou-se que o estado de Pernambuco possui pouco fluxo (em

porcentagem) entre os estados nordestinos e que grande parte do tráfego é de/para outros países,

não caracterizando, inicialmente, a necessidade de implementação de um PTT no estado. Santa

Catarina, São Paulo e Bahia são os estados brasileiros com maior quantidade de troca de fluxo

com Pernambuco.

Contudo, este estudo não considerou a quantidade de bytes/pacotes, que é um parâmetro

importante para análise de viabilidade de PTT. Além disso, deve-se lembrar também que a base

de dados disponibilizada é referente a um intervalo de uma hora, podendo não representar a

realidade diária, semanal ou mensal do tráfego do PoP-PE.

Uma vez que o objetivo do estudo era localizar geograficamente os fluxos da rede acadêmica

do PoP-PE, pode-se considerar esta base de dados confiável e plausivel de análise de geoloca-

lização. Por outro lado, considera-se de essencial importância um estudo mais aprofundado
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sobre estes fluxos obtidos do PoP-PE.



CAPÍTULO 6

Conclusão

“(...) A viagem de Kamakura a Quioto dura doze dias.

Se viajar durante onze dias e parar antes de completar o décimo segundo dia,

como poderá admirar a linda lua da capital?”

(Nitiren Daishonin)

Através do grande crescimento da Internet, novas aplicações na área de localização geográ-

fica de hosts surgiram. Contudo, determinadas aplicações possuem sua aplicabilidade baseada

nas estimativas de geolocalização. Como foi visto neste trabalho, torna-se de essencial im-

portância estudos que melhorem a precisão, bem como a completude das estratégias utilizadas

para geolocalizar hosts na Internet.

Para um melhor entedimento, classificou-se as estratégias de localização de hosts na In-

ternet em: a) estratégias baseadas em medições, que tentam inferir geolocalização através de

dados obtidos por meio de medições realizadas na rede (atraso, por exemplo) e b) estratégias

baseadas em mapeamento de endereço IP, que tomam como ponto de partida o endereço IP do

host.

Através do estudo realizado, pôde-se observar que as estratégias de localização geográfica

utilizam técnicas em conjunto com o objetivo de melhorar seus resultados referentes à com-

pletude ou à correctude da estimativa de geolocalização. Contudo, é comum que todos os

mecanismos possuam dificuldades relacionadas às próprias características e à implementação

da Internet atual.

Com o propósito de contribuir com estudos nesta área de geolocalização, este trabalhou

desenvolveu e apresentou a estratégia denominada WBG (Whois Based Geolocation). Esta

estratégia é baseada em buscas whois online e utiliza uma heurística com traceroute para me-

lhorar os resultados das geolocalizações. Seus resultados foram comparados com a estratégia

73
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geoloc_BTMA e a ferramenta IP2Location, comercializada pela Hexasoft Development.

Uma primeira comparação com a estratégia WBG sem heurística mostrou que, conside-

rando a mesma base de dados para todas as análises de geolocalizações realizadas, a estratégia

WBG obteve um resultado melhor com relação a completude (quantidade de endereços IP ge-

olocalizados) se comparada a ferramenta geoloc_BTMA.

Por outro lado, em relação a granularidade das localizações geográficas, a estratégia WBG

apresentou os melhores resultados para os níveis de Estado e Cidade, com aproximadamente

66% nos dois níveis contra 23% também nos dois níveis da ferramenta IP2Location.

A segunda análise teve com objetivo obter um resultado mais real com relação a quantidade

das localizações geográficas alcançadas, uma vez que existiam diversos endereços IP repetidos

na base de dados e os mesmos foram desconsiderados. Esta comparação foi realizada entre a

estratégia WBG e a ferramenta IP2Location.

Apesar da mudança nos resultados quantitativos, a análise final permanece a mesma: a

ferramenta WBG apresenta o melhor resultado referente a granularidade das geolocalizações

em relação à ferramenta IP2Location.

Com o objetivo de melhorar ainda mais a completude da estratégia desenvolvida, adicionou-

se uma heurística baseada na ferramenta traceroute à estratégia WBG. Esta estratégia tem como

principal objetivo obter informações do roteador mais próximo do endereço IP inicialmente não

localizado.

Com a adição da heurísitca, alcançou-se melhores resultados referentes a completude, po-

rém é necessário balancear a quantidade de roteadores intermediários para que a inferência

da localização não se torne fortemente imprecisa e ao mesmo tempo se alcance uma boa por-

centagem de completude. Além disso, vale ressaltar que uma heurística adicional irá inserir

overhead no tempo de processamento e análise.

O estudo de caso analisou, de forma inicial, os fluxos geolocalizados do PoP-PE, com o

objetivo de identificar os tráfegos de input e output do Estado. A partir deste estudo de caso,

observou-se que o Estado de Pernambuco possui pouco tráfego (em porcentagem) entre os

estados nordestinos e que grande parte do tráfego é de/para outros países.

Contudo, este estudo não considerou a quantidade de bytes/pacotes, que é um parâmetro
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importante para análise de viabilidade de PTT. Este ponto será descrito como parte de tra-

balhos futuros, na seção seguite. Além disso, deve-se ressaltar também que a base de dados

disponibilizada para o estudo é referente a um intervalo de uma hora, podendo não representar a

realidade diária, semanal ou mensal do tráfego do PoP-PE. Assim, como foi explicitado no Ca-

pítulo 5, considera-se essencial um estudo mais aprofundado sobre estes fluxos geolocalizados

da base de dados do PoP-PE.

6.1 Trabalhos futuros

Como trabalhos futuros, pode-se realizar ainda:

• Verificação de outras estratégias para melhorar a granularidade das geolocalizações da

estratégia WBG, uma vez que a mesma não alcançou completude de localização;

• Utilização de outras heurísticas para melhorar os resultados da estratégia WBG de com-

pletude e precisão das inferências;

• Realização do processo de geolocalização da estratégia WBG em sistemas distribuídos,

objetivando diminuir a quantidade de tempo desprendida para a análise de grandes base

de dados;

• Realização de um estudo mais aprofundado sobre a viabilidade de implementação de

PTT no Estado de Pernambuco, com resultados mais concretos sobre quantidade de fluxo

(bytes/pacote), porcentagem de utilização de enlace, dentre outros parâmetros e

• Desenvolvimento de uma arquitetura de decisão com diversas estratégias de geolocaliza-

ção, onde pode-se escolher as melhores estimativas de localizações através da compara-

ção dos resultados gerados pelas estratégias.
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