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Um Estudo sobre o Controle de Acesso a Redes sem Fio 

Baseado em Áreas Geográficas 

 

Resumo 

 

A cada dia, as redes sem fio estão se tornando mais populares, 

tanto no âmbito profissional, como na vida pessoal. Diversas tecnologias 

e aplicações atuam como facilitadores e atualmente são de fundamental 

importância para o cotidiano. Com o aumento do uso desses produtos, a 

preocupação com a segurança da informação cresce proporcionalmente. 

Os inúmeros processos de autenticação e controle de acesso em 

redes sem fio buscam observar o que podemos chamar de tríade da 

segurança da informação: confidencialidade, integridade e 

disponibilidade. Baseado nessas premissas básicas, todos os 

profissionais de segurança construíram, e ainda constroem os sistemas 

de proteção atuais. 

O principal objetivo do estudo é propor diretrizes para o controle 

de acesso a redes sem fio, baseado em uma área geográfica 

previamente definida. Para tanto, foram realizadas simulações 

abrangendo dois cenários distintos, para se obter o nível de 

assertividade das ferramentas de localização em redes sem fios. O 

MoCA (Mobile Collaboration Architecture) foi utilizado como ferramenta 

de apoio aos testes, e os resultados e problemas serviram de base para 

a concepção da nova arquitetura de segurança. 

 

 

Palavras-chave: Redes sem fio, pontos de acesso, segurança, controle de 

acesso, autenticação, localização. 
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A Study about the Access Control in Wireless Networks 

Based on Geographic Areas 

 

Abstract 

 

Wireless networks have became more popular in both professional 

and personal life. The technologies available are facilitators and therefore 

very important nowadays. In such environments, the concern about 

information security increases proportionally to the use of these 

technologies. 

The many different authentication and access control processes in 

wireless networks take in account what we call the triad of information 

security: confidentiality, integrity and availability. Based on these basic 

premises, security professionals have been building the actual protection 

systems. 

The main objective of the study is to propose guidelines for 

controlling access in wireless networks based on a predefined 

geographical area. We have shown two simulations covering different 

scenarios, to obtain the level of assertiveness of location-based tools in 

wireless networks. The MoCA (Mobile Collaboration Architecture) was 

used as a tool for testing, and the results and problems found were used 

as the basis for the design of a new security architecture. 

 

 

Keywords: Wireless Networks, Access Point, Security, Access Control, 

Authentication, Location. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o aparecimento das redes de computadores, a vida 

corporativa e o desenvolvimento das tecnologias de comunicação 

ganharam um impulso comercial de grande importância. Por 

conseqüência, e com a viabilidade financeira da Internet, passamos a 

conviver com redes corporativas interligadas. Novos modelos de 

negócios e facilidades para os clientes finais tornaram o uso da Internet 

doméstica uma atividade comum e importante em muitos casos. Em 

paralelo a essa evolução, duas vertentes têm o seu destaque, tanto do 

lado dos investimentos desprendidos, como do lado da sua importância 

para o cotidiano empresarial e comercial: as redes sem fio e a segurança 

da informação. 

O avanço das telecomunicações vem modificando a forma como a 

tecnologia da informação apóia o negócio. Ano após ano o resultado 

desse desenvolvimento vem trazendo benefícios para as empresas 

através da possibilidade de novos negócios e com o barateamento dos 

custos de comunicação. Enquanto há 10 anos dependíamos das 

empresas de Telecomunicações para a troca de informações entre 

pontos distintos, independente das distâncias, hoje a facilidade e o baixo 

custo de aquisições de produtos para redes sem fio, tornaram mais 

fáceis as interligações. 

Na contramão dessa redução dos custos, mais recursos 

começaram a ser investidos em segurança da informação. Da mesma 

forma que observamos como os benefícios das redes interligadas 

ajudaram as corporações, também trouxeram à tona os problemas de 

segurança. O mercado de Segurança da Informação no Brasil 

movimentou em 2007, 370 milhões de dólares, e com uma previsão de 
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crescimento de 16% para o ano de 2008 1. Esses valores representam 

aproximadamente 2% de todos os recursos gastos em Tecnologia da 

Informação no país e comprovam a importância dada aos sistemas de 

segurança nas empresas. Apesar de toda a movimentação e recursos 

investidos, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial dos países com 

mais ataques de malwares2. 

De acordo com o exposto acima, as empresas de segurança da 

informação vêm investindo fortemente no desenvolvimento de produtos 

para a proteção das redes sem fios. Enquanto utilizávamos a 

comunicação através de cabos, as possibilidades de invasão eram 

restritas a ataques através da Internet ou com a possibilidade de acesso 

físico ao ambiente. Por outro lado, com a popularização dos sistemas de 

comunicação sem fio, novas vulnerabilidades surgiram e necessitam ser 

tratadas, evitando-se riscos ao negócio. Atualmente os modelos de 

segurança levam em consideração a possibilidade ou não do acesso a 

rede através de autenticações seguras, ou mesmo com a utilização de 

dois ou mais níveis de proteção. 

O principal objetivo desse trabalho é propor um conjunto de 

diretrizes de segurança baseado em áreas geográficas, criando mais 

uma forma de proteção que possibilitará maior flexibilidade para o 

usuário final, e levando em consideração a infra-estrutura disponível. A 

intenção do estudo é criar um ambiente onde os recursos oferecidos de 

rede sejam apenas disponibilizados dentro de uma área fisicamente 

restrita, excluindo os demais dispositivos que não estejam inseridos no 

contexto delimitado. Esses recursos podem ser desde impressoras a 

compartilhamentos de arquivos, ou mesmo o controle de acesso a rede. 

                                            

 

1
 Fonte: ComputerWorld 

2
 Fonte: Microsoft Security Inteligence Report 2009. 
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A motivação para o desenvolvimento do estudo surgiu em uma 

situação real, onde uma planta fabril, localizada em Pernambuco, estava 

em processo de implantação de um sistema de rede sem fios para toda a 

área de escritórios e o pátio de carregamento de caminhões. Por ser 

uma empresa multinacional, e com políticas e regras de segurança 

exigentes, viu-se a necessidade de restringir o uso de um dispositivo 

móvel, com poucos recursos disponíveis de segurança, na área restrita 

da fábrica. Apesar de ter o sinal de RF ultrapassando os muros da 

empresa, os recursos deveriam estar disponíveis somente para os 

dispositivos inseridos no limite geográfico. Da mesma forma, a idéia do 

sistema de segurança em área definida se adequou a um novo cenário, 

onde a empresa deverá fornecer acesso à rede corporativa para os 

visitantes que estão aguardando o processo de carga e descarga em um 

cais. A possibilidade de conexão a rede deverá obedecer apenas à área 

do cais. 

Baseado na necessidade e na motivação descrita acima, 

podemos enumerar diversos outros cenários de atuação no qual o 

modelo de segurança baseado áreas geográficas pode ser desenvolvido: 

 Em um ponto comercial, como um café ou uma livraria, que 

fornece acesso a Internet de forma gratuita. Como a 

principal intenção do proprietário e manter o máximo de 

tempo possível o cliente em suas instalações, aumentando 

assim a chance de novas compras, a limitação da cobertura 

de acesso a rede evitaria a possibilidade de uso fora das 

instalações físicas da loja; 

 Em uma indústria, conforme descrito acima, onde a área 

física ocupada é extensa, e existe uma preocupação em 

relação ao controle de acesso. No exemplo citado 

anteriormente, a intenção é manter uma região próxima a 

área de carga e descarga de caminhões com acesso 

permitido a uma aplicação específica. Em qualquer outra 
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posição, dentro ou fora do terreno da fábrica, o acesso não 

estaria disponível; 

 Em uma área para convidados e visitantes, também 

exemplificada nessa seção. A motivação é criar uma região 

delimitada onde um visitante possa utilizar o seu dispositivo 

móvel sem restrições. Caso haja o deslocamento para um 

espaço fora do perímetro controlado, não haveria 

disponibilidade da rede ou de qualquer outro recurso; 

 Em um hospital, onde um médico somente conseguiria 

acesso, com o seu dispositivo móvel, ao prontuário de um 

paciente quando estiver no quarto do mesmo. 

 

Para atender aos requisitos e a motivação do sistema proposto, a 

principal ferramenta de apoio é o sistema de localização em redes sem 

fio. Por esse motivo, realizamos um estudo de assertividade em um 

sistema referenciado por força do sinal. Baseado nos problemas, acertos 

e resultados dessas simulações foi possível propor o modelo de rede 

restrito a um espaço delimitado. 

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira: 

 

 No capítulo 2 é apresentado o referencial teórico, que 

constitui a base para o desenvolvimento do modelo de 

segurança baseado em áreas geográficas. Basicamente 

está dividido em três partes. A primeira trata dos estudos 

sobre os sistemas de localização existentes, as tecnologias 

envolvidas e os modelos de posicionamento utilizados. Já 

na segunda, descrevemos os conceitos básicos de 

segurança utilizados para as redes sem fios, e estudos 

recentes sobre o controle de acesso a recursos. E 

finalmente, na terceira parte, esclarecemos os conceitos 

sobre o controle de acesso baseado em localização, suas 
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particularidades e os recentes estudos sobre propostas de 

modelos; 

 No capítulo 3 são apresentadas duas simulações, em 

cenários distintos, demonstrando o nível de assertividade 

do sistema de localização em redes sem fios, baseados na 

força do sinal. São apresentadas também as 

funcionalidades da ferramenta MoCA, utilizada nas 

simulações; 

 O capítulo 4 descreve sugestões, baseado nos resultados e 

problemas obtidos nas simulações, de um modelo de rede 

para permitir o acesso à rede em áreas físicas limitadas. 

São explicitados fatores referentes às interferências dos 

ambientes, disposição física dos AP´s e características 

básicas do software de controle de acesso; 

 E finalmente, no capítulo 5, é realizada uma análise 

conclusiva da contribuição obtida no estudo, os principais 

problemas e soluções encontradas para resolvê-los, como 

também as perspectivas de trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo concentra o estudo das duas vertentes que 

compõem o sistema de acesso por área geográfica: a localização de 

dispositivos móveis e o controle de acesso em redes sem fios, como 

também, vamos abordar definições sobre os sistemas de controle de 

acesso baseados em localização. Na seção 2.1, descrevemos os 

principais conceitos dos sistemas de localização em diferentes 

tecnologias, suas particularidades e modelos. Já na seção 2.2, citamos 

os principais estudos na área de controle de acesso e segurança nas 

WLAN´s. Na seção 2.3, discutiremos os estudos sobre modelos de 

controle de acesso através da localização. E finalmente, na seção 2.4, 

teremos as considerações finais sobre o capítulo. 

2.1 SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO EM REDES SEM FIO 

A popularização dos dispositivos móveis e das redes de alta 

velocidade sem fios possibilitaram conectividade aos mais diversos tipos 

de usuários. Podemos citar como exemplo, a quantidade de aparelhos 

celulares atualmente no Brasil, que já ultrapassou a barreira dos 140 

milhões. Por esse motivo, e de acordo com o novo paradigma de “todos 

conectados”, diversas empresas buscam o desenvolvimento de 

aplicações que possam agregar valor a esses dispositivos, e tendo as 

pesquisas na área de posicionamento de equipamentos móveis como 

uma das mais exploradas. 

O principal objetivo do LBS (Location-Based Services) é a 

interação efetiva do usuário no contexto em questão, que pode ser uma 

posição geográfica, uma característica física do equipamento conectado 

ou um evento externo qualquer [3]. Diversas aplicações podem ser 

criadas, como por exemplo: guia de informações de um museu, 

localização de uma impressora mais próxima ao usuário, sistema de 

propagandas em um centro comercial, etc. 
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Outro ponto relevante dos sistemas de localização, e que serve de 

apoio na escolha da correta tecnologia, é a precisão necessária e o 

ambiente onde a aplicação será utilizada. Por exemplo, a granularidade 

de um processo de rastreamento de veículos é menos exigente quando 

comparado a um sistema de localização de livros em uma biblioteca, que 

necessita de variação de espaço bem menor. Certas tecnologias melhor 

se adequam em ambientes internos, como salas e escritórios, do que 

outros serviços, onde a utilização em ambientes externos é mais eficaz. 

Adicionalmente, vários estudos propõem uma combinação de recursos 

para uma maior abrangência e corretude do serviço. 

Nas seções a seguir vamos descrever as principais características 

e pesquisas relacionadas aos sistemas de localização baseados em 

infravermelho (IR), redes de celular, rádio freqüência, GPS e modelos 

híbridos que fazem uso de duas ou mais tecnologias. 

2.1.1 Localização através de Infravermelho 

As primeiras pesquisas e estudos sobre sistemas de localização 

surgiram através do uso de sensores infravermelhos. Trabalhos nos mais 

diversos ramos, como a localização de dispositivos dentro de um 

escritório é proposto em [15]. 

A solução conhecida como crachá ativo (Active Badge), é uma 

significante contribuição aos estudos sobre posicionamento indoor, 

sendo composto por um distintivo ativo responsável por emitir sinais 

infravermelhos únicos a cada 15 segundos. Cada sinal está associado a 

uma única pessoa e são captados por uma rede de sensores distribuídos 

em posições previamente conhecidas de um prédio. Um servidor, 

também conectado a essa rede de sensores, recebe as informações, 

trata os dados de acordo com a posição no prédio e indica a localização 

para o cliente. 

O nível de granularidade é por ambiente físico, por exemplo, uma 

sala ou quarto, e varia a cada contato entre o distintivo e o sensor, ou 



 

10 

seja, 15 segundos. Além disso, a baixa cobertura dos sensores 

infravermelhos torna o sistema pouco escalável. Quanto maior a 

quantidade de sensores, maior será a cobertura da localização, e 

proporcionalmente, maior o custo quando comparado com outras 

tecnologias. Um ponto que pode trazer problemas nos sistemas 

baseados em IR é a presença de luz solar incidindo diretamente nos 

dispositivos, principalmente em salas com janelas, prejudicando assim a 

transmissão do sinal. 

2.1.2 Localização através de Redes Celular 

Tanto as operadoras, como os fabricantes de produtos para redes 

celulares já trabalham há vários anos no desenvolvimento de sistemas 

para localização de dispositivos móveis. Principalmente sistemas de 

segurança, como o de rastreamento de carros, são comuns no Brasil. 

Porém, analisando detalhadamente os estudos, podemos verificar que o 

principal foco ainda está na inferência de posições outdoor, pois as 

assertividades dos sistemas ainda não atendem uma precisão maior. Por 

outro lado, quando falamos sobre as localizações indoor, as 

interferências físicas prejudicam ainda mais a localização. 

As técnicas de posicionamento em redes de celulares dividem-se 

em três categorias: baseados no terminal, baseados na rede e híbridos. 

Para os sistemas baseados no terminal, toda a inteligência do 

posicionando está no dispositivo e a rede serve de apoio como fonte de 

dados e informações (Ex. RSSI e CELL-ID). Em sistemas baseados na 

rede, o sinal é medido na infra-estrutura de rede, onde também são 

geradas as informações de posicionamento (Ex. TDOA e AOA). Já nos 

modelos híbridos, os métodos de assistência podem ser originados tanto 

na rede, como no terminal (E-OTD). 

Um dos primeiros métodos criados de localização para redes 

celulares foi o CELL-ID [5]. Trata-se da inferência através das 

informações obtidas na estação rádio base conectada. O intervalo de 
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espaço varia de acordo com a cobertura da ERB. Quando existir mais de 

uma ERB na cobertura da estação móvel, a mais próxima será a 

escolhida para identificar o posicionamento. O custo de instalação é 

baixo, pois não precisa de investimentos na rede, mas a precisão da 

localização deixa a desejar. Existem diversas variações do CELL-ID 

onde são feitas melhorias em relação à precisão, como a referência 

sobre o tempo de latência entre a ERB e o dispositivo móvel, ou através 

da divisão por setores da célula. 

Utilizando o princípio de trilateração, o TDOA (Time Difference of 

Arrival) [6] e o AOA (Angle of Arrival) [6] são modelos que tomam como 

base informações oriundas da rede celular, como o tempo de chegada 

do sinal ao dispositivo e o ângulo de chegada do sinal ao dispositivo 

móvel. Na primeira solução, o TDOA, são necessárias três células para 

realizar a triangulação dos sinais, e receptores de rádio freqüência 

capazes de computar o tempo de espera. No modelo AOA, também se 

faz necessário um conjunto complexo de antenas nas ERB´s para captar 

os ângulos dos dispositivos e calcular a posição exata. Essa técnica 

apresenta custo elevado na sua implantação. 

Para os modelos de rede híbridos, podemos citar o E-OTD 

(Enhanced- Observed Time Difference) [17]. Trata-se de outra solução 

de trilateração onde o dispositivo móvel possui um software que calcula 

a localização baseado no tempo de chegada do sinal da BTS (Base 

Transceiver Stations). A BTS é responsável por essa informação e 

precisa ser instalada a cada 4 células. O custo da solução é elevado, 

pois são necessárias intervenções tanto na rede como nos dispositivos 

móvel. 

2.1.3 Localização através de WLAN 

Conforme descrevemos nas seções anteriores, a granularidade da 

aplicação a ser desenvolvida é um fator importante na definição da 

tecnologia. Outros aspectos também são levados em consideração, 
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como por exemplo, os custos de implantação. O uso das instalações 

existentes, como as redes celulares e 802.11 são premissas básicas 

para vários estudos e tecnologias de localização para dispositivos 

móveis. 

Direcionados em sua maior parte na localização indoor, vários 

estudos em redes WiFi utilizam-se da premissa do baixo custo para o 

seu desenvolvimento. O nível e o tempo de chegada do sinal são os dois 

recursos mais comumente utilizados no LBS. 

Os primeiros estudos sobre a localização de dispositivos em redes 

802.11 foram baseados na força do sinal (RSSI – Received Signal 

Strength Indicator). Os sistemas são compostos basicamente por uma 

base de referência que serve como indicador da localização do 

dispositivo móvel em um ambiente. Essa base de informações é 

alimentada por uma coleta previamente efetuada, e correlacionada a um 

ponto de localização (uma sala ou quarto). Quanto maior o número de 

pontos e dados coletados, maior será a assertividade da localização. 

Alguns problemas podem ser elencados no método de localização 

acima como, o trabalho de levantamento das inferências de sinal no 

ambiente. A cada modificação de um AP ou do próprio espaço físico, 

deve ser realizada uma nova medição para garantir a efetividade do 

sistema. Outro ponto importante que devemos destacar é a variação de 

sinal, inerente à tecnologia, ou originada devido à existência de barreiras 

físicas (paredes e fluxo de pessoas). Essa variação pode prejudicar a 

assertividade do sistema. 

Baseado nos sistemas de redes de celulares, o TDOA (Time 

Difference of Arrival) [16] foi desenvolvido como técnica de localização 

também para as redes 802.11. O modelo se baseia na mensuração do 

tempo de chegada de um sinal do dispositivo móvel até o receptor. 

Nesse caso, especificamente, os AP´s sofreram modificações para 

calcular e tornar disponível essa informação para o serviço de 

gerenciamento. 
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O processo é composto por três ou mais estações base que 

recebem e armazenam as informações de tempo de chegada do sinal 

em um servidor de localização. O servidor de localização recebe e utiliza 

as informações para realizar o cálculo de posicionamento no ambiente. 

Um quarto AP está presente na arquitetura e atua como o sincronizador 

de tempo, evitando assim discrepâncias nos valores utilizados nos 

cálculos de posicionamento. Além disso, o M-AP (Master Access Point) 

recebe do servidor a solicitação de localização e encaminha para os 

demais envolvidos iniciando o processo de coleta. 

2.1.4 Localização através de GPS 

O mais conhecido e utilizado método de localização atualmente é 

o GPS (Global Positioning System). Com cobertura global, tem como 

principal funcionalidade informar em tempo real a posição geográfica 

(Longitude, latitude e altitude) de um dispositivo móvel. Direcionado 

principalmente para localizações em ambientes externos, o sistema é 

composto por um receptor que se conecta a uma rede de satélites ao 

redor do planeta. O receptor necessita de visada com pelo menos três 

satélites para o cálculo do posicionamento, e por esse motivo, o uso em 

ambientes indoor é prejudicado. O nível de precisão do sistema GPS é 

de aproximadamente 22 metros para medições horizontais durante 95% 

do tempo de utilização [2], e várias técnicas foram descobertas para 

melhorar ainda mais o método de localização. 

O método conhecido como map-matching [7] é utilizado em 

aplicações para direcionamento em cidades. É um processo pelo qual as 

coordenadas geográficas do receptor integram-se ao mapa digital, e o 

algoritmo busca alinhar a posição do veículo nas rotas descritas do 

mapa. Desta forma, é possível eliminar as variações de posicionamento 

que podem surgir com ruídos no sinal, por exemplo.    
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2.1.5 Sistemas de Localização Híbridos 

Os sistemas de localização híbridos fazem uso das melhores 

características das tecnologias descritas acima com o intuito de se obter 

maior assertividade e cobertura em qualquer ambiente. A principal 

preocupação dos modelos híbridos é a transição entre ambientes, pois a 

tecnologia de posicionamento também poderá ser alterada. 

O primeiro exemplo de sistema pervasivo de localização, 

conhecido como ABL (Always Best Located) [11], tem como finalidade 

atender três premissas básicas:  

1. Cobertura ubíqua; 

2. Acurácia para ambientes externos de aproximadamente 30 

metros; 

3. Acurácia para ambientes internos em nível de salas. 

O modelo foi concebido através da utilização da cobertura GPS 

para os ambientes externos, e de redes 802.11 para ambientes internos. 

Foram levantadas as coordenadas geográficas de cada prédio, com os 

seus respectivos AP´s participantes do experimento. Essas informações 

serviram como base para a realização da transição entre as tecnologias. 

Por exemplo, quando o dispositivo móvel entrar em um prédio 

previamente mapeado, após a perda do sinal com o satélite, a aplicação 

cliente mudará a forma de cobertura para a WLAN, informando o 

cômodo onde se encontra o dispositivo. Por outro lado, na saída da 

construção, as coordenadas da localização passarão a ser fornecidas 

pelo GPS, com o retorno do sinal dos satélites. Esse tempo de transição, 

de acordo com o experimento, é de aproximadamente 10 segundos. O 

posicionamento indoor do dispositivo móvel é obtido através de uma 

base de dados de medições, previamente criada. 

Um dos primeiros produtos comerciais que faz uso de um modelo 

híbrido de localização é o software XPS, da Skyhook Wireless [14]. A 

arquitetura do sistema é composta por um cliente, que funciona em 
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diversos tipos de dispositivos e é o responsável por gerenciar o processo 

de sincronização com o servidor e realizar o cálculo do posicionamento. 

O outro componente do sistema é o servidor de localização, onde se 

encontra a base de referência e o sistema de contabilização dos clientes. 

A base de referência do serviço da Skyhook é composta por informações 

coletadas de redes WiFi, coordenadas GPS e pontos de triangulação de 

redes celulares da região em questão. O XPS usa algoritmos para 

combinar os dados coletados e fornecer um ponto único de 

posicionamento. 

2.2 SISTEMAS DE SEGURANÇA PARA REDES SEM FIO 

Os conceitos de segurança de acesso a redes sem fios diferem 

das redes físicas convencionais devido a sua abrangência e cobertura. 

As alternativas de ataques são inúmeras, pois existe uma maior 

facilidade em capturar dados trafegados. Os principais tipos de ataque 

em ambientes sem fios são [13]: 

 Homem no Meio (Man in the Middle) – Trata-se da 

mudança de um pacote antes de ser enviado para o nó 

seguinte da rede. Por exemplo, quando um cliente tenta 

conectar-se a um servidor, o atacante pode se posicionar 

no meio da comunicação, em um ponto da rede que lhe 

permita interceptar os dados trafegados. A partir desse 

momento o atacante pode atuar como cliente, 

estabelecendo uma troca de informações com o servidor. O 

ARP spoofing é um exemplo de ataque Homem no meio, 

onde são exploradas vulnerabilidades do protocolo ARP, e 

o intruso passa a monitorar a comunicação entre dois 

membros da rede. Outros exemplos são o Access Point 

Spoofing, MAC Spoofing e IP Spoofing; 

 Negação de Serviço – Consiste em negar algum tipo de 

serviço através do envio de uma grande quantidade de 
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pedidos, como pacotes ICMP, solicitações DNS, etc. 

Dependendo da capacidade do servidor, o serviço 

requisitado atenderá exclusivamente ao falso cliente, 

impossibilitando o acesso aos usuários pertinentes. Como 

exemplo, podemos citar os ataques TCP e SYN Flooding; 

 Ataque de Repetições – Quando um atacante armazena os 

dados trocados entre dois nós da rede, e posteriormente 

retransmite os mesmos dados tentando duplicar a 

comunicação; 

 Roubo de Identidade – Quando um atacante consegue 

obter as credenciais de acesso a uma rede, através de 

captura de pacotes ou repetições. 

Anualmente as corporações investem uma grande quantia de 

recursos para manter os ambientes de TI seguros, e para as redes sem 

fio o investimento ainda é maior devido a suas particularidades. O 

modelo mais comum para assegurar a privacidade dos ambientes WLAN 

é através da autenticação dupla de acesso. Por exemplo, através da 

chave de criptografia em conjunto com o gerador de senhas aleatórios 

(OTP3 – One time Password). Vários produtos já estão no mercado com 

o intuito de reforçar o acesso as redes corporativas, diminuindo assim as 

chances de invasão. Por outro lado, dependendo da escolha da 

tecnologia de segurança, os métodos podem não cobrir todas as 

vulnerabilidades existentes. Uma análise prévia das formas de ataque é 

fundamental para a correta escolha do controle da segurança. Em 

contrapartida, a facilidade do acesso à rede é inversamente proporcional 

ao nível de segurança aplicado. Quando nos referimos à dupla 

                                            

 

3
 O OTP faz uso de um token que gera senhas aleatórias temporais para acesso a 

algum recurso de rede. Essas senhas trabalham de forma sincronizada com um servidor de 

autenticação. Desta forma, para cada acesso realizado, uma nova senha precisa ser informada 

pelo cliente. Atualmente é um recurso amplamente utilizado em empresas e bancos. 
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autenticação, por exemplo, devemos levar em consideração o impacto 

em relação à forma como o usuário fará o acesso à rede. 

Nas seções abaixo vamos descrever dois modelos de 

autenticação para incrementar a segurança em redes sem fio. O 

primeiro, seção 2.2.1, caracteriza o modelo de autenticação por chave 

compartilhada [12]. Já na seção 2.2.2, vamos especificar o modelo de 

autenticação por pacotes [13]. 

2.2.1 Autenticação Por Chave Compartilhada 

Diferentemente dos modelos de autenticação existentes, onde o 

cliente possui a chave registrada no dispositivo móvel, e a mesma está 

fixa no ponto de acesso, o modelo de autenticação por chave 

compartilhada possui um gerador randômico de identificadores 

responsável por gerar a chave secreta. Usando essa nova abordagem, 

as chaves são geradas aleatoriamente e periodicamente, evitando assim 

a necessidade de revalidá-las. Os mesmo números randômicos podem 

ser gerados em dois ou mais dispositivos que compartilham a mesma 

chave secreta, e essa chave secreta é utilizada como entrada para o 

PRNG (Pseudo Random Number Generator). Desta forma, uma chave 

secreta reduzida pode ser utilizada para gerar vários números 

randômicos e esses números podem ser utilizados como chaves 

secretas. 

Umas das vantagens dessa proposta é a utilização de pequenas 

chaves secretas podem ser expandidas para grandes chaves, elevando 

a segurança. As chaves compartilhadas não são utilizadas diretamente 

na criptografia, apenas na geração dos números randômicos. Como não 

existe um processo de troca de chaves entre os envolvidos, ataques 

como o de força bruta são dificultados. E finalmente, o custo para o 

desenvolvimento desse modelo é baixo e pode ser implementado 

diretamente em hardware. 
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2.2.2 Modelo de Autenticação por Pacotes 

O modelo de autenticação por pacotes tem como principal 

finalidade garantir o envio dos dados, desde a sua primeira troca de 

mensagem, para um destinatário confiável, e assegurar o recebimento 

dos dados de um remetente confiável. 

No esquema proposto, cada pacote é autenticado no nó destino 

da comunicação. Durante a inicialização de um cliente, a chave secreta é 

criada e compartilhada com os demais membros da rede, e essa chave é 

criada para garantir o recebimento do pacote durante o processo de 

comunicação. As chaves secretas são enviadas para atender qualquer 

uma das situações abaixo: 

1. Quando um novo membro adentra a rede; 

2. Quando uma chave já expirada precisa ser retransmitida 

para completar a comunicação entre dois membros; 

3. Após ultrapassar o tempo de validade de uma chave. 

A principal vantagem do modelo é mitigar as vulnerabilidades que 

permitem ataques como Negação de Serviços ou Homem no meio. Em 

uma rede com autenticação por pacotes, o cliente saberá de forma 

imediata se um dado recebido é originado em um membro da rede 

autenticado ou não, rejeitando o pacote em caso de falha. 

A principal dificuldade na concepção do modelo de autenticação 

por pacotes é a sobrecarga que pode ser criada na rede. De acordo com 

as simulações realizadas no trabalho, o acréscimo de tempo para cada 

pacote trafegado variou de cinco a cem microssegundos, valor 

insignificante em relação ao tempo médio de transmissão do 

experimento que foi de seis mil microssegundos. 

2.3 CONTROLE DE ACESSO BASEADO EM LOCALIZAÇÃO 

O Controle de acesso baseado em localização é um novo ramo de 

estudo da área de segurança em redes sem fio. As pesquisas surgiram 
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há poucos anos na comunidade de computação móvel, e a maioria dos 

trabalhos são extensões do modelo conhecido como RBAC (Role-Based 

Access Control) [4], que têm como finalidade atuar entre os usuários e as 

permissões, representando os acessos aos recursos de acordo com a 

função exercida pelo cliente na corporação. 

Conforme mencionado anteriormente, a base fundamental para o 

desenvolvimento e a correta implantação do LBAC (Location-Based 

Access Control) [3] são os sistemas de localização. Na seção 2.1, foram 

descritas algumas técnicas e tecnologias pesquisadas, cada uma com as 

suas características e ambiente de atuação definidos. 

O novo conceito de proteção baseado em regiões físicas é mais 

uma técnica em desenvolvimento para os sistemas existentes, e deve 

atuar como complemento de outras ferramentas (como o uso de 

certificado digital, por exemplo) para assegurar a privacidade e 

conformidade das leis vigentes. 

A seguir vamos descrever sobre dois estudos relacionados a 

modelos propostos de implantação de um sistema LBAC. Na seção 2.3.1 

[3], vamos descrever os requisitos básicos para um modelo baseado em 

localização, e na seção 2.3.2 [1] serão enumeradas as condições para a 

criação de políticas de controle de acesso baseado em localização. 

2.3.1 Requerimentos para o LBAC 

A principal contribuição para o estudo desenvolvido em [3] foi 

elaborar um conjunto de requerimentos necessários para cobrir os 

aspectos de um modelo LBAC (conhecido na pesquisa como LBACM) 

que não estão suportados nos sistemas atuais disponíveis. 

O controle de acesso é uma função que toma como definição a 

permissão, ou negação, de uma requisição de um determinado cliente 

para um específico recurso (acesso a arquivos, bancos de dados, 

serviços de rede, etc.). Está contido em um conceito mais amplo, que 
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descreve o relacionamento entre camadas de processos em um sistema 

de segurança. É composta dos seguintes itens: as políticas de 

segurança, os modelos de segurança e os mecanismos de segurança. 

De acordo com o estudo, os mecanismos de controle de acesso fazem 

parte dos modelos de segurança, de acordo com os processos 

relacionados acima. Esses mecanismos representam a forma como as 

regras de permissividade estão definidas, e podem ser divididos em três 

grandes grupos: Discretionary Access Control (DAC) ou Controle de 

Acesso Arbitrário, mandatory Access control (MAC) ou Controle de 

Acesso Mandatório, e finalmente o Role-Based Access Control (RBAC) 

ou Controle de acesso baseado em Função. 

O RBAC, já mencionado anteriormente, é baseado na função 

desempenhada do usuário. Cada função possui um grupo de permissões 

específicas para o desempenho do trabalho. Já o DAC segue o princípio 

do criador como dono do recurso, e apenas o criador é o responsável por 

garantir permissões para outros usuários. Enquanto o MAC possui a 

característica de segurança em multinível, ou seja, existem permissões 

tanto para o usuário, como para o recurso. 

Baseado nos conceitos acima foi possível enumerar oito requisitos 

para a criação de um modelo LBAC: 

 

 Localizações Abstratas – o sistema não deve se limitar ao 

espaço geográfico, como um país ou prédio, mas também 

compreender regiões abstratas, que são identificadores 

para uma categoria de posições específicas. Por exemplo, 

podemos ter uma região denominada como “Escritório”, 

onde os acessos a informações confidenciais podem ser 

visualizadas por usuários relacionados ao contexto do 

ambiente; 

 Restrições Assinaladas a diversas regiões – o modelo 

LBAC deverá permitir a criação de várias regiões com 
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permissões de acesso garantidas para efetuar as 

atividades dos usuários. Por exemplo, uma secretária 

necessita de permissão tanto em sua sala, como na sala do 

diretor para quem trabalha, porém o nível de acesso a 

informação é diferenciado; 

 Permissões Negativas – em vários estudos relacionados à 

segurança por localização, as configurações de permissão 

são apenas positivas, ou seja, existe somente a 

possibilidade de garantir acesso, ou não, a uma 

determinada região; 

 Restrições Dinâmicas por Localização – em diversos 

estudos propostos, a liberação/bloqueio dos recursos 

necessita da intervenção de um administrador. Em algumas 

situações existe a necessidade de ajustes das permissões 

de um determinado recurso de forma dinâmica, sem a 

indisponibilidade do serviço. Por exemplo, em um sistema 

de lembretes ou exibição de palestras para um grupo 

específico, o recurso necessita de modificação nas 

permissões para contemplar os envolvidos no evento; 

 Vulnerabilidades dos Sistemas de Posicionamento – 

dependendo da tecnologia empregada para a identificação 

da posição do cliente podem existir problemas de 

segurança que impactam a privacidade dos dados. Um 

atacante pode simular um posicionamento válido e 

encaminhar a informação para o servidor de autenticação, 

obtendo assim acesso aos dados; 

 Falta de Precisão da Localização – conforme já descrito na 

seção 2.1, e ratificado em [3], a falta de precisão dos 

sistemas de localização precisão ser levadas em 

consideração no modelo. A escolha da mais eficiente 

tecnologia que será utilizada na aplicação, depende do 

nível de precisão requisitado pelo cliente;  
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 Limite de Variação do LBAC – conforme mencionado 

existem limitações das tecnologias de localização atuais em 

relação à precisão do posicionamento de um dispositivo 

móvel. Desta forma, o modelo LBAC deve possuir um 

intervalo de variação que permita compensar essas 

limitações. Por exemplo, se um cliente está posicionado na 

fronteira entre duas regiões com regras de segurança 

diferentes, existe uma grande possibilidade de informar o 

posicionamento incorreto, e ajustar as permissões 

indevidamente; 

 Grupos de regiões – O modelo de localização deverá 

suportar a formação de grupos de regiões com 

características similares, como por exemplo, cidades, 

países ou salas. Além de facilitar a administração, é uma 

forma de tornar flexíveis as configurações dos recursos, 

que a partir desse momento poderão ser por grupos pré-

definidos. 

 

Os requisitos detalhados acima servirão como referência na 

criação das diretrizes para o controle de acesso baseado em uma área 

pré-definida, relacionando as informações do estudo com os resultados 

obtidos nas simulações descritas no capítulo 3.   

Por fim, a principal contribuição do trabalho foi discutir os 

requisitos para a criação de um sistema de controle de acesso baseado 

no posicionamento do cliente, como também levantar novos aspectos até 

o momento não abordados em outras pesquisas. 

2.3.2 Condições para uma Política em LBAC 

Conforme descrito no início da seção 2, os estudos sobre o 

controle de acesso baseado em localização têm como principal recurso, 

o sistema de localização de dispositivos móveis. Todas as características 
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de uma tecnologia de localização causam impacto direto nas 

funcionalidades do controle de acesso. O objetivo do trabalho descrito 

em [1] é apresentar uma abordagem de um LBAC, integrando as 

condições estabelecidas na tecnologia de posicionamento empregada 

com um sistema de controle de acesso genérico. 

O primeiro aspecto para o desenvolvimento de um modelo de 

segurança baseado em localização foi identificar quais condições 

precisam ser levadas em consideração na criação da política de controle 

de acesso de acordo com as tecnologias existentes. Como um LBAC 

trabalha através de requisições e respostas, alguns atributos foram 

definidos para compor as condições elencadas no trabalho. Deste modo, 

três classes de atributos foram descritos: 

 

 As condições de posicionamento, que representa a 

localização de um usuário; a posição de um usuário em um 

prédio ou cidade, ou até mesmo a proximidade de outras 

entidades; 

 As condições de mobilidade de um usuário como: 

velocidade, aceleração ou direção; 

 As condições de interação do usuário, que para o trabalho 

em questão se refere ao número de usuários em um 

determinado ambiente. 

 

Além das condições descritas acima, outros dois fatores 

primordiais precisam ser incluídos no modelo: o usuário, que pode ser 

tanto uma pessoa com um dispositivo móvel ou até mesmo outra 

entidade física em movimento (um carro com GPS, por exemplo), e a 

área física que o sistema englobará (uma cidade, rua, bairro, sala, etc.). 

De posse dessas informações, foi possível criar um grupo de 

atributos que podem ser expressos através de expressões booleanas e 
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retornam valores que fazem parte do modelo de LBAC. A tabela 1 indica 

as condições e os seus respectivos atributos. 

Condição Atributo Descrição 

Posição 

inarea (user, area) 
Estimar se o usuário está 

localizado na área. 

disjoint (user, area) 
Estimar se o usuário está fora 

da área. 

distance (user, entity, 

min_dist, Max_dist) 

Estimar se a distância entre o 

usuário e a entidade está 

dentro do intervalo permitido. 

Movimento 
velocity (user, 

min_vel, Max_vel) 

Estimar se a velocidade do 

usuário obedece ao limite 

estabelecido. 

Interação 

density (area, 

min_num, Max_num) 

Verificar se o número de 

usuários atualmente na área 

obedece ao limite 

estabelecido. 

Local_density (user, 

area, min_num, 

Max_num) 

Estima a densidade em uma 

área relativa próxima ao 

usuário. 

Tabela 1 - Atributos para o LBAC 

As condições e atributos estabelecidos acima formam os 

requisitos básicos que devem constar em um modelo para o controle de 

acesso baseado em localização, levando-se em consideração as 

dificuldades e limitações das tecnologias existentes, como também 

aborda a interação do dispositivo móvel com o cliente. 
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2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do referencial teórico foi demonstrar os estudos 

recentes sobre localização de dispositivos móveis e controle de acesso a 

redes sem fios, que servirão como base para o desenvolvimento das 

diretrizes de segurança por área geográfica. Conforme mencionado, 

cada produto possui suas características e peculiaridades que se 

adequam a necessidade da aplicação e do ambiente. Os sistemas de 

localização existentes buscam desenvolver soluções mais eficazes e 

precisas, aproveitando as melhores funcionalidades de cada tecnologia, 

ou ainda combinando diferentes formas de obtenção do posicionamento. 

Em relação aos sistemas de segurança para redes sem fios, o 

processo de desenvolvimento de novas formas de proteção é contínuo. 

A pesquisa sobre as autenticações por chave compartilhada e por 

pacotes visam complementar os sistemas existentes, sempre tomando 

como base os processos de ataques conhecidos. A utilização de um 

sistema delimitador de regiões com permissão de acesso a rede, é mais 

um modelo que procura atender a requisitos de proteção específicos. 

E por fim, foram tratados os pontos relevantes dos sistemas de 

controle de acesso baseados em localização. Duas propostas de 

trabalhos foram apresentadas: na seção 2.3.1 foram discutidos requisitos 

que compõem o LBAC e suas características. Já na seção 2.3.2, foram 

levantadas condições e seus atributos que fazem parte de um LBAC, 

como as condições de velocidade e interação dos dispositivos, mas não 

estão presentes nas tecnologias de localização atuais. 

Com a finalidade de complementar o estudo, no próximo capítulo 

vamos realizar duas simulações para obter o nível de assertividade de 

um sistema de Localização baseado na força do sinal. De acordo com os 

resultados e problemas obtidos, serão direcionadas as diretrizes de 

segurança em áreas geográfica. 
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3. ASSERTIVIDADE DA LOCALIZAÇÃO EM REDES SEM FIO 

A principal característica que pode tornar viável um sistema de 

segurança baseado em áreas geográficas é a localização do dispositivo 

móvel. Sem essa característica, não seria possível dimensionar as áreas 

com acesso permitido à rede, e a negação das tentativas de uso dos 

recursos fora do escopo de autorização. 

Na seção 3.1 vamos descrever as características e o 

funcionamento do framework MoCA (Mobile Collaboration Architecture), 

ferramenta utilizada no experimento. Em seguida, vamos gerar uma 

avaliação da assertividade da localização de dispositivos móveis. A 

proposta das simulações que serão realizadas é estudar quais os 

problemas e dificuldades que poderão surgir na criação de um sistema 

baseado em posicionamento físico. Conforme descrito anteriormente, o 

LBS é o ponto principal no desenvolvimento do modelo que será 

proposto. Dois cenários distintos foram aplicados ao estudo: O primeiro, 

conforme descrito na seção 3.2, trata-se de um ambiente com pouca 

interferência de redes externas e de obstáculos que possam prejudicar o 

sinal. Por outro lado, na seção 3.3, relatamos os problemas e os 

resultados dos testes realizados em um cenário mais próximo do 

cotidiano, com interferências e obstáculos diversos. 

3.1 ESTRUTURA DO MOCA 

O MoCA (Mobile Collaboration Architecture) é um framework para 

desenvolvimento de aplicações baseadas em contexto para a infra-

estrutura de redes sem fios IEEE 802.11b/g, criado no LAC (Laboratory 

for Advanced Collaboration) da PUC-Rio [8]. O MoCA fornece 

funcionalidades para coletar, armazenar e informar mudanças de 

contexto oriundas de dispositivos móveis. 

O MoCA é composto por um conjunto de API´s (Application 

Programming Interfaces) Java para o desenvolvimento fácil de 
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aplicações, e um grupo de programas servidores que fornece a base 

para a construção de sistemas clientes, sendo necessário apenas uma 

conexão WLAN com permissão de acesso aos AP´s disponíveis. 

3.1.1 Arquitetura do MoCA 

A arquitetura do MoCA é divida em duas partes distintas: os 

serviços ou componentes principais, e as aplicações cliente, onde se 

encontra o monitor. 

Os serviços MoCA são responsáveis por gerenciar as requisições 

dos clientes, como mudanças de contexto e informar a posição de 

acordo com a base de referências. Geralmente são executados em um 

servidor conectado em uma rede cabeada. Nos próximos parágrafos 

vamos detalhar cada componente, e na figura 1 todos os seus 

relacionamentos. 

 

Figura 1 - Arquitetura do MoCA [10]. 
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O CIS (Context Information Service) é o responsável por receber, 

armazenar e processar as informações de contexto que são enviadas 

por cada dispositivo móvel. Também recebe e envia notificações para 

aplicações cliente caso uma mudança de estado seja de interesse para o 

processo. 

Já no CS (Configuration Service) os dados para configuração do 

monitor cliente ficam armazenados em um arquivo de configuração. São 

informações referentes ao endereço do CIS, periodicidade e portas de 

acesso. 

O LIS (Location Inference Service) têm a funcionalidade de inferir 

a posição de um dispositivo móvel comparando o sinal recebido no 

servidor de contexto (CIS) com a base de referência previamente 

coletadas no ambiente. Antes de realizar qualquer busca de uma posição 

na região, se faz necessário obter às informações de força de sinal para 

cada sub-região. Quanto maior o número de coletas, maior será a 

assertividade da localização através da aplicação cliente. A variação e a 

interferência do sinal dos AP´s também influencia nas informações 

salvas na base de referência. 

Para auxiliar o LIS na configuração dos mapas de referências, 

existe também o SRM (Symbolic Region Manager). O SRM torna 

disponível a funcionalidade de hierarquia de regiões. Por exemplo, 

podem-se levantar informações de força de sinal para diversos cômodos 

e associá-los a um prédio específico. 

E finalmente, o DS (Discovery Service), que serve de apoio para 

armazenar dados como nomes, configurações, endereços, etc., de 

qualquer aplicação servidora desenvolvida. 

No lado cliente, temos o monitor que coleta as informações de 

força de sinal geradas por todos os AP´s dentro do raio de cobertura. 

Além disso, fornece dados sobre o dispositivo móvel como o uso da 

bateria, uso de CPU, consumo de memória e o Access point conectado. 

O monitor comunica-se com o CIS para enviar mudanças de contexto no 



 

30 

ambiente. Do mesmo modo, as aplicações cliente também fazem uso do 

monitor para gerenciar as mudanças de contexto. Como exemplo, 

podemos citar o mapper [9], aplicação responsável por gerar o mapa de 

inferência de acordo com as posições do ambiente. 

3.1.2 Criação da Base de Referência 

Conforme descrito anteriormente, o MoCA trabalha com uma base 

de referência de força de sinal baseada no mapeamento do ambiente a 

ser descoberto. É através dos dados dessa base que a aplicação cliente 

encontra a posição do dispositivo móvel. O Mapper é uma ferramenta 

desenvolvida em Java responsável por associar a força de sinal coletada 

com o ambiente onde será utilizada a aplicação. 

Trabalhando em conjunto com o monitor, o mapper é uma 

aplicação que funciona no dispositivo móvel e possibilita a criação de 

uma planta que serve como base para a utilização do sistema de 

localização. Cada ambiente do prédio a ser monitorado deverá ser 

definido e coletado os dados da força do sinal nos pontos de referência. 

Na figura 2, demonstramos uma tela do aplicativo com pontos de 

referência definidos. Quanto mais pontos de referência inseridos em um 

cômodo, maior será a assertividade do sistema. 
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Figura 2 - Pontos de Referência no Mapper [9]. 

 

Cada ponto associado à planta coleta vinte posições de sinais de 

RF dos AP´s que estão na cobertura do dispositivo móvel e são obtidos 

através do monitor. Os dados são armazenados em um arquivo XML que 

será utilizado pelo serviço LIS. Esse mesmo arquivo XML serve como 

referência para a criação das hierarquias que são utilizadas no serviço 

SRM. 

3.2 SIMULAÇÃO 01: LOCALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM POUCA 

INTERFERÊNCIA 

Na simulação 1, vamos trabalhar em um ambiente melhor 

controlado, onde existe pouca interferência tanto de objetos como de 

pontos de acesso externos. Os estudos relacionados à localização de 

dispositivos sempre são realizados em ambientes onde as interferências 

externas são pequenas, e como poderão ser verificados, os resultados 
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são bem melhores. Infelizmente não é um cenário comum das 

instalações, mas é de grande importância para desenvolver o trabalho 

nessa área de atuação, e por isso também está presente nessa 

dissertação. Os resultados obtidos servirão de comparação e 

comprovação de alguns aspectos relacionados nas próximas seções. 

3.2.1 Cenário da Simulação 1 

Os testes foram realizados em uma quadra esportiva, sem a 

movimentação de pessoas, e com as seguintes dimensões: 24 metros de 

profundidade, por 12 metros de largura. A quadra está inserida em um 

terreno de 30 metros de profundidade, por 13 metros de largura. Em uma 

das extremidades da quadra encontra-se uma arquibancada que 6 

metros de profundidade, por 13 de largura. A planta do ambiente está 

desenhada na figura 3. 

O ambiente é caracterizado por existir pouca interferência, tanto 

por não possuir paredes ou objetos que possam trazer ruído ao sinal, 

quanto por captar poucos AP´s externos. Os sinais obtidos foram baixos 

e captados pelo monitor poucas vezes. 

Foi utilizado apenas um ponto de acesso, localizado bem ao 

centro da quadra, da marca D-link DI-524, que operou a 2.4 Ghz e com 

uma antena de 2 dBi. Apesar de ter captados alguns poucos sinais 

externos, apenas os sinais do equipamento instalado ao centro do 

ambiente foi utilizado na localização. 

Em complemento, foram utilizados dois computadores portáteis 

para a instalação dos softwares clientes e servidor. No primeiro, que 

estava conectado ao AP via cabo, foram instalados o CIS, LIS e o SRM. 

Já no segundo, foi instalado o Monitor XP, para enviar as informações de 

sinais ao CIS, e o aplicativo cliente que realiza consultas aos servidores 

LIS e SRM para obter a posição no ambiente. 
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As coletas foram realizadas durante o período da manhã, de 

09h00min as 12h00min, onde foram armazenadas 40 medidas de força 

do sinal por posição na quadra, em um total de nove posições distintas. 

A predominância do sinal armazenado foi do AP localizado ao centro do 

ambiente, e todo o cenário foi coberto sem problemas por esse 

equipamento. A base de referência, que é gerada através do software 

Mapper descrito na seção 3.1.2, está composta por 360 inferências de 

sinais (em dbm) distintas no arquivo XML. A coleta é armazenada a cada 

consulta do Monitor XP, que foi configurada para ser de dois em dois 

segundos. Na figura 3 temos as posições de coletas para a simulação 1. 
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Figura 3 - Inferências de Sinais Simulação 1. 
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3.2.2 Resultados obtidos 

A busca da localização do dispositivo móvel ocorreu em nove 

posições, escolhidas aleatoriamente, de acordo com a planta da figura 4. 

Para cada posição onde foram executadas as pesquisas, temos dois 

valores. O primeiro indica os acertos, e o segundo os erros de 

localização. A única premissa levada em consideração na escolha das 

posições foi a proximidade dos pontos de coletas para gerar a base de 

referências. Para cada ponto selecionado, foram realizadas dez 

execuções do programa cliente de localização, que trabalha em conjunto 

com o Monitor XP. A cada execução, foram registradas duas 

ocorrências: a localização correta e a incorreta. O programa cliente 

possui a particularidade de informar quando o dispositivo móvel está em 

movimento, transferindo-se de uma área para outra. Essa ocorrência de 

transferência foi registrada como localização correta. 

Podemos destacar como o primeiro ponto de atenção da 

simulação a variação do sinal dentro do cenário proposto. Mesmo em um 

ambiente sem obstáculos ou interferências, a variação do sinal em 

relação ao dispositivo móvel é percebida. Podemos citar como exemplo 

uma das posições de coleta na quadra 01, disposto na figura 3, que teve 

uma variação de sinal entre -52 dbm a -57dbm. Com certeza uma 

variação bem menor quando comparada a pontos da simulação 2 (seção 

3.3), mas que prejudicam também o processo de localização. Essa 

variação é inerente à tecnologia e à precisão do aparelho utilizado nos 

testes. 

De acordo com a figura 4, podemos identificar uma melhor 

assertividade quando comparada a simulação 2. Isso se deve a, 

conforme mencionado anteriormente, uma menor variação do sinal. Com 

o sinal mais constante nos pontos de coleta, menor a chance de 

encontrar outra posição com sinais similares. Por outro lado, devemos 

destacar também que a proximidade dos pontos coletados ocasionou 

sobreposição de sinais que puderam ser percebidos no momento da 
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localização do dispositivo móvel. Os intervalos de inferência de sinais, 

em posições próximas de coletas resultam em posições dúbias de 

posicionamento. 
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Figura 4 - Assertividade da Localização na Simulação 1. 
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Do mesmo modo, foi possível identificar no experimento que o 

MoCA, assim como outras ferramentas de localização baseada na força 

do sinal buscam um valor absoluto na base de referências para informar 

a posição do dispositivo. Levando em consideração a variação do sinal, 

valores absolutos podem estar presentes em mais de um ponto de 

localização na base de referências, causando resultados errôneos na 

pesquisa. Podemos destacar também que a direção do dispositivo móvel 

não é considerada no sistema. Por exemplo, em um dos pontos de 

pesquisas do posicionamento localizado na quadra 2 (quadro em 

amarelo da figura 4), porém eqüidistante a um ponto de referência na 

Quadra 01, gerou como resultado a posição na Quadra 01, mesmo 

estando do outro lado do ponto de coleta. Esse dado serve para provar 

que o MoCA utiliza valores absolutos na localização do dispositivo 

móvel. Somente foi possível obter essa informação devido a utilização de 

apenas um ponto de acesso no experimento, e por isso, a diferença 

entre as duas simulações. 

3.3 SIMULAÇÃO 2: LOCALIZAÇÃO EM AMBIENTES COM 

INTERFERÊNCIA 

O principal objetivo dessa simulação é tornar o ambiente o mais 

próximo possível da realidade de uma fábrica ou de um prédio 

empresarial, onde a interferência é elevada. Em diversos trabalhos e 

estudos sobre localização, a interferência do ambiente é levada em 

consideração, porém as simulações geralmente são feitas em ambientes 

controlados, e com poucos obstáculos. Em prédios comerciais, por 

exemplo, a diversidade de AP´s instalados e de sinais recebidos por um 

dispositivo móvel é grande, e está diretamente ligada à assertividade da 

localização e da criação de uma base de referência, principalmente 

quando trabalhada a força do sinal. 

Outro ponto relevante do estudo é o quanto à complexidade da 

estrutura do prédio prejudica na obtenção da posição. Para um ambiente 
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com muitas salas dispostas aleatoriamente, e próximas umas das outras, 

o nível de acurácia do sistema exigirá um eficácia ainda maior. 

3.3.1 Cenário da Simulação 2 

O experimento foi realizado em um apartamento de 136 m2 de 

área, com toda a estrutura de móveis e decoração presentes. Em 

cômodos distintos foram instalados dois pontos de acesso com as 

mesmas características e modelo: D-link DI-524, operando a 2.4 Ghz e 

antena de 2 dBi. Todo o apartamento é coberto com o sinal dos dois 

AP´s mencionados acima. Além disso, também são recebidos sinais de 

outros pontos de acesso, instalados em outras áreas, fora do nosso 

ambiente de simulação. Todos os sinais externos, dentro do alcance do 

software, foram captados nos testes. 

Diferentemente da simulação 1, foram utilizados dois pontos de 

acesso no apartamento com a finalidade de se obter uma melhor 

precisão na localização do dispositivo, como também uma maior 

cobertura do ambiente, prejudicada devido as interferências existentes. 

Em complemento a infra-estrutura, foi instalado um servidor 

Windows XP, com os servidores de aplicação do MoCA: CIS, SRM e LIS. 

O equipamentos conectam-se aos AP´s através de uma rede cabeada 

que percorre o apartamento. Além do servidor, ainda utilizamos um 

dispositivo móvel, onde foram realizadas as coletas de referência e a 

identificação do posicionamento no ambiente. O notebook funcionou com 

Windows XP, e as aplicações cliente necessárias para os testes: O 

Monitor XP, para a identificação dos sinais e envio para o servidor CIS, e 

um programa em Java exemplo para capturar a posição no ambiente, 

informada pelo servidor LIS. Na figura 5 temos um diagrama com a 

estrutura utilizada nos testes. 
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Figura 5 - Infra-estrutura para a Simulação 2. 

A base de referência foi obtida através da coleta em diversos 

pontos espalhados em cada cômodo do apartamento, entre 10h00min e 

22h00min. A intenção foi cobrir o máximo possível a área do 

apartamento. Em cada posição foram armazenadas 60 referências de 

sinais, com exceção da varanda onde a cobertura não atendeu aos 

requisitos mínimos do monitor. Conforme mencionado anteriormente, os 

índices em dbm foram armazenados não apenas pelos dois AP´s 

presentes no apartamento, mas de todos os sinais recebidos na posição. 

Em alguns casos, mais de um AP foi armazenado na mesma interação, 

que foi configurada no Monitor para cada 2 segundos. A seguir, na figura 

6, temos a planta do apartamento e a quantidade de inferências de sinal 

para cada posição.  
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Figura 6 - Inferências de Sinais Simulação 2. 

3.3.2 Resultados Obtidos 

Os resultados do posicionamento ocorreram de forma aleatória na 

planta de inferência de sinais. Em cada uma das posições escolhidas 

foram executadas 10 tentativas de localização. Esse valor foi estipulado 

levando em consideração a variação de sinais e a interferência de outros 

AP´s fora do controle da simulação. Foram escolhidas 31 posições 

distintas para certificar da acurácia do sistema. Na figura 7 podemos 

identificar o posicionamento de cada execução. Em cada quadrado 

temos dois valores. O primeiro indica os acertos, já o segundo os erros 
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de localização. Em alguns casos, foram retornados mais de um cômodo 

em cada execução. Deste modo, foram considerados acertos, caso um 

dos cômodos seja o correto, para compensar a falta de precisão do 

sistema. 
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Figura 7 - Assertividade da Localização na Simulação 2. 
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O primeiro ponto que devemos destacar analisando os dados 

obtidos na simulação é a falta de precisão dos sistemas de localização 

em redes sem fio. O MoCA, como qualquer outro sistema baseado na 

força do sinal, toma como referência a coleta previamente realizada do 

ambiente. Essa coleta pode trazer valores semelhantes para regiões 

distintas, principalmente em áreas com diversas interferências como é o 

caso da simulação 2. Muitos dos erros de posicionamento ocorreram 

devido à semelhança do sinal obtido entre pontos próximos, como por 

exemplo, entre o corredor e o quarto 02 (verificar figura 7). Não existia 

uma barreira entre as duas posições, e a referência do sinal partiu do AP 

02. 

A interferência de outros AP´s é o segundo ponto que podemos 

destacar. Como mencionado anteriormente, em sistemas de localização 

que possuem uma base de referência, qualquer modificação no 

ambiente exige que sejam feitas novas coletas. Como não é possível 

controlar pontos de acesso externos, fora do ambiente de testes, a 

existência ou não de novos sinais prejudicam a eficácia da localização. 

Por exemplo, podemos identificar que na cozinha não foi registrada 

nenhuma execução com sucesso do cliente. Isso ocorreu graças a 

interferência de AP`s externos que estavam presentes na criação da 

base de referência, mas não emitiram sinais no momento da obtenção 

das localizações. Uma as particularidades do Monitor utilizado na 

simulação é a falta de controle dos sinais que serão registrados. 

Qualquer sinal capitado pelo dispositivo móvel pode ser registrado na 

base de referência. 

A atenuação do sinal em alguns cômodos do ambiente também foi 

destaque na simulação. Obstáculos como paredes, móveis e demais 

objetos que podem causar interferência na cobertura baseada em rádio 

freqüência, foram percebidos nos testes. Pontos de localização como os 

banheiros, por exemplo, onde a concentração de espelhos e vidros é 

maior, registraram perdas consideráveis no sinal armazenado na base 

de referência (entre -67 dbm a -87 dbm) e um número elevado de erros. 
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Em áreas adjacentes como o corredor, por exemplo, o impacto na perda 

de sinal foi menor, com índices variando entre -50 a -70 dbm, porém os 

sinais registrados representam valores iguais a de outros cômodos, 

ocasionado erros de posicionamento. Podemos destacar também a 

diminuição da força do sinal em cômodos conjugados, como é o caso do 

Quarto 04 (onde se encontra o AP01) e as Salas de jantar e estar. 

Apenas a parede de alvenaria separa os dois ambientes, porém a 

diferença de sinal é acentuada. Na sala de jantar foram obtidos sinais 

entre -40 e -50 dbm, enquanto no Quarto 04, sinais entre -33 a -37 dbm, 

levando em consideração os melhores índices de cada cômodo. Como o 

MoCA trabalha baseado nos valores absolutos de força de sinal, e não 

leva em consideração o posicionamento do dispositivo móvel em relação 

ao ponto de acesso, essa atenuação demonstrada acima prejudica a 

assertividade da localização. Ambientes adjacentes, com altas ou baixas 

interferências, podem possuir valores iguais ao de ambientes mais 

distantes, porém com pouca interferência. Na simulação 1, podemos 

comprovar esse resultado, pois a área possui pouca interferência. 

Finalmente, temos as características do software de captura da 

força do sinal como ponto fundamental no processo de localização de 

um dispositivo móvel. O Monitor XP, utilizado nas simulações, capta as 

informações dos AP´s que possuem sinal com maior intensidade, 

independente da proximidade ou não. Na simulação 2, a criação da base 

de referência sofreu interferências por existir outros pontos de acesso, 

diferente dos relacionados na figura 6, e que foram registrados na hora 

coleta de dados. Essas informações foram armazenadas no arquivo XML 

do mapper. Conforme mencionado anteriormente, o mapper é o 

responsável por gerar o arquivo que alimenta de informações o servidor 

LIS. No momento da execução do aplicativo cliente de localização do 

dispositivo móvel, não foi possível garantir se os AP´s externos, que 

foram registrados na coleta, estavam em funcionamento ou não. Essa 

divergência da base de referência causou impactos na localização em 

alguns cômodos como a cozinha e o quarto 01. 



 

43 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo das simulações foi levantar dados para o 

desenvolvimento das diretrizes para o sistema de segurança por área 

geográfica. O ambiente dos testes também visou trazer o mais próximo 

possível os problemas que geralmente ocorrem em escritórios e centros 

comerciais, enquanto a tecnologia utilizada, medição por força do sinal, 

procurou levar em consideração os custos de implantação da solução. 

As dificuldades apresentadas nas simulações demonstraram a 

baixa precisão dos sistemas de localização que utilizam a força do sinal 

como referência. A tecnologia suscetível a interferências, em muitas 

situações, mascara o real valor obtido da localização. Adicionalmente, 

ainda temos as limitações da ferramenta MoCA, que não registra apenas 

os pontos de acesso controlados do ambiente. Em situações reais de 

instalações, a sobreposição de sinais de outros ambientes deve ser 

levada em consideração. 

Por outro lado, todos os resultados obtidos, além do comparativo 

entre os dois cenários de simulação, tornaram possível o 

desenvolvimento das diretrizes. O aprofundamento de pontos relevantes, 

não discutidos nas documentações estudadas, e que só foram 

identificados com os testes, foi de grande valia para o desenvolvimento 

desse trabalho. 

No próximo capítulo vamos descrever as diretrizes para a 

implantação do sistema de segurança baseado em área geográfica, 

objetivo central da dissertação. Conforme mencionado acima, os 

resultados das simulações, como também o estudo do referencial 

teórico, servirão como base para o desenvolvimento final do trabalho. 
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4. SEGURANÇA BASEADA EM ÁREA GEOGRÁFICA: 

DIRETRIZES 

Após o detalhamento dos resultados e problemas encontrados 

nas duas simulações acima, vamos propor nesse capítulo um modelo de 

atuação para o desenvolvimento de um sistema de controle de acesso 

baseado no posicionamento do cliente. A visão tem a intenção de 

permitir o acesso dos dispositivos móveis que estão dentro da área 

controlada, e com um agente que possibilite gerar as informações de 

posicionamento. Não é escopo desse modelo, coibir a atuação de 

invasores, mas sim permitir a entrada para quem atender as premissas 

de segurança. 

Serão abordados quatro aspectos que se tornaram causadores de 

problemas nas simulações 1 e 2, aspectos esses que tornam a 

segurança por área geográfica inviável, caso não sejam tratados. 

 O controle dos pontos de acesso registrados na base de 

referência; 

 A disposição dos AP´s na área controlada; 

 O processo de triangulação do sinal; 

 O agente para gerenciar o controle de acesso. 

4.1 CONTROLE DOS AP´S UTILIZADOS NA LOCALIZAÇÃO 

Conforme descrito na simulação 2, a interferência de sinal é um 

ponto básico na assertividade dos sistemas de localização. Tanto por 

causa de obstáculos que interferem na potência do sinal em relação ao 

receptor, como também através da captação de AP´s externos, fora da 

gerência do administrador. É necessário levarmos em consideração o 

tratamento que será direcionado a esses agentes externos, pois estão 

presentes em diversos ambientes e não podem ser evitados. 

Especificamente sobre o resultado obtido na seção 3.3, podemos 

constatar a presença de sinais externos que foram armazenados na 
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base de referência no momento da coleta, porém não estavam presentes 

na execução do processo de localização, prejudicando a acurácia do 

sistema. 

Quando estamos tratando do LBS baseado na força do sinal, toda 

a inteligência para o cálculo e obtenção dos dados está do lado do 

cliente, como podemos verificar através do Monitor XP. Esse cálculo 

precisa ser baseado apenas em informações relevantes e controladas, 

evitando a falta de gerência tão prejudicial à localização. Em nossos 

testes, por exemplo, se tivéssemos a base de referência apenas com 

informações dos AP´s 01 e 02, evitaríamos falhas como as ocorridas na 

sala de estar, descrito na seção 3.3.2. O software cliente deve possuir a 

capacidade de registrar sinais relevantes e descartar dados enviados por 

AP´s fora da região a ser trabalhada. Até uma referência manual das 

fontes de informações pertinentes ao processo supriria a deficiência 

registrada nos testes. 

Outro aspecto que seria coberto com o modelo descrito acima é a 

falha da descoberta da posição, informando mais de um cômodo com a 

mesma referência de sinal. Conforme descrito na simulação 1, em 

pontos eqüidistantes e com a mesma referência de sinal, o software de 

localização informará o posicionamento em dois pontos distintos. Isso 

ocorreu na simulação, pois o MoCA trata apenas valores absolutos, e 

valores absolutos podem ocorrer em ambientes distintos, com ou sem 

interferências. A utilização de dois ou mais AP´s tanto na criação da 

referência como no processo de localização diminuiria 

consideravelmente as possibilidades de dados similares. Devemos frisar 

também que essa sugestão de arquitetura só possui eficácia com o uso 

de dois ou mais AP´s. Em cenários com apenas um equipamento, não 

seria possível evitar essas falhas. 
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4.2 INTERFERÊNCIAS E A DISPOSIÇÃO DOS AP`S 

Como pôde ser observada nas seções anteriores, a interferência 

causada por objetos, vidros e espelhos pode causar uma variação de 

sinal elevada entre áreas adjacentes. Em um ambiente corporativo, a 

presença de obstáculos como estes não pode ser desprezada. Em 

muitas situações, a instalação e o posicionamento dos pontos de acesso 

em um prédio não levam em consideração as suas características de 

propagação e irradiação do sinal, como foi o caso dos testes acima. 

Vários cuidados precisam ser obedecidos para uma melhor cobertura e 

por conseqüência, melhor eficácia do sistema de localização. 

Observando como premissa básica, a cobertura do ambiente 

controlado deve ser total, sem áreas de sombra que possam ocasionar 

falhas na localização dos clientes. A intenção é ter 100% da área 

atingida por sinais de RF, mesmo que para isso, a cobertura ultrapasse a 

área solicitada. A disposição dos pontos de acesso no ambiente deve 

levar em conta além da presença de obstáculos, a possibilidade de 

realizar triangulação entre os emissores e os receptores, obedecendo à 

recomendação da seção anterior. As características do aparelho como o 

tipo da antena, a potência e a robustez também influenciam na correta 

disposição e cobertura da área. Equipamentos domésticos, como os 

utilizados no testes, sofrem com perdas de sinal mais facilmente, 

somando-se isso as perdas inerentes ao protocolo IEEE 802.11. 

4.3 TRIANGULAÇÃO ENTRE OS AP´S E OS DISPOSITIVOS MÓVEIS 

Como mencionado na seção 4.1, o Monitor utilizado na simulação 

não levou em consideração a proximidade do ponto de acesso ao 

dispositivo móvel, apenas a força do sinal foi considerada. Sistemas de 

localização baseados RSSI não tomam como premissa a posição do 

dispositivo no ambiente, a localização é baseada em valores absolutos 

de sinal captado. Mesmo com a possibilidade de armazenar dados de 
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referência dos dois AP`s presentes no apartamento, o Monitor XP 

guardou apenas sinais de um aparelho. 

A triangulação, já utilizada em várias tecnologias e mencionada no 

referencial teórico, é independente de tecnologia. Em redes celulares, 

por exemplo, não importando a forma do sinal (RSSI, TDOA, AOA, E-

OTD), a triangulação pode ser utilizada para os sistemas de localização. 

Para a redes WiFi também podemos assumir o mesmo princípio. Tanto 

para o modelo baseado na força do sinal, como no modelo sugerido em 

[16], com a presença da triangulação, a assertividade da localização é 

mais efetiva. 

Todos os cuidados em relação ao posicionamento dos AP´s e a 

característica de limitar os dados captados, que foram mencionados 

anteriormente, garantem uma melhoria no processo de triangulação e 

obtenção da localização de um dispositivo. 

4.4 AGENTE PARA CONTROLE DE ACESSO 

O objetivo do trabalho, conforme descrito anteriormente, é sugerir 

um modelo para permissão de acesso em uma área controlada, e não 

bloquear ou proteger uma rede contra invasores externos, apesar de 

indiretamente contemplar essa característica. A utilização de um agente 

se faz necessária para o cálculo da força de sinal e definição do 

posicionamento para os sistemas RSSI. Além disso, com o software 

cliente podemos especificar também quais os pontos de acesso que 

servirão de referência para a localização de um dispositivo, eliminando 

interferência de AP´s externos, obedecendo as recomendações 

anteriores. 
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5. CONCLUSÃO 

No dias de hoje, vários sistemas de segurança estão sendo 

desenvolvidos nas mais diversas áreas, contemplando sempre novas 

características. Por outro lado, os profissionais de segurança convivem 

com a difícil missão de administrar três pontos de suma importância na 

gestão da tecnologia da informação. Os custos para proteger os dados 

da empresa, a facilidade do uso da tecnologia para o usuário final e o 

nível de exigência da corporação em relação à segurança da informação. 

O principal objetivo do trabalho foi propor um conjunto de 

diretrizes em segurança para redes sem fio baseado em uma área 

geográfica previamente definida. Tomando como direcionamento os 

pontos descritos acima, foram levados em consideração os custos e a 

facilidade para o cliente final, principal impactado com a implantação das 

políticas de segurança. Esse modelo servirá como apoio aos processos 

de proteção já existentes, e complementando a rotina de dupla 

autenticação. Para tal, foram realizadas simulações em dois cenários 

distintos, um bem próximo da realidade das empresas, com diversos 

tipos de interferências, e outro onde o ambiente mais controlado e com 

poucos obstáculos puderam comprovar as dificuldades que deveriam ser 

tratadas para o desenvolvimento da nova arquitetura. 

5.1 REVISÃO DOS PROBLEMAS MEDIANTE SOLUÇÕES 

Um dos objetivos relevantes do estudo foi simular o mais próximo 

da realidade, ambientes que pudessem proporcionar resultados 

substanciais para o desenvolvimento do modelo. Porém, o escopo dos 

testes poderia abranger outros modelos de localização, agregando ainda 

mais valor aos resultados. A principal dificuldade nesse ponto foi obter 

ferramentas que serviriam de comparação com o produto concebido na 

simulação. A solução de contorno para esse caso foi aprofundar o 

estudo de outros métodos de localização (seção 2.1), que contribuíram 
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para o desenvolvimento do modelo, como também realizar uma segunda 

simulação, em ambiente mais controlado, para servir como o referencial 

do estudo. 

Podemos citar também a característica dos produtos utilizados na 

simulação como um problema impactante do estudo. A utilização de 

recursos com melhor precisão, tratando-se especificamente dos pontos 

de acesso, poderia contribuir em melhores resultados nas duas 

simulações expostas. Por outro lado, com a utilização dos AP´s de 

características inferiores, acentuamos os problemas que poderiam surgir 

em um ambiente mais profissional. 

E finalmente, podemos elencar como problema a baixa precisão 

do MoCA, principalmente quando falamos do Monitor XP. Em muitos 

casos, mesmo com o ponto de acesso bem próximo do dispositivo 

móvel, o monitor não captava as informações de maior força de sinal. 

Para tentar contornar esse problema, realizamos um número 

considerável de coletas em uma mesma posição para tentar suprir a 

deficiência do produto. 

5.2 CONTRIBUIÇÕES 

Como resultado do trabalho, as principais contribuições do estudo 

são: 

 As próprias diretrizes para a segurança baseada em área 

geográfica, através das sugestões de concepção do 

projeto; 

 O resultado da simulação 2, onde destacamos o cenário 

que retrata a realidade de ambientes corporativos e 

domésticos. Através dos resultados obtidos, poderão surgir 

novos estudos que levam em consideração as 

interferências e os problemas relacionados às redes sem 

fio e a localização indoor, descritas no trabalho; 
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 E por fim, o comparativo dos resultados obtidos entre as 

duas simulações, que servem de comprovação dos 

problemas de variação de sinais descritas no estudo. 

5.3 TRABALHOS FUTUROS 

Por fim, esse é apenas o início do desenvolvimento de um novo 

modelo em uma área de pesquisa com muitos estudos relacionados. As 

contribuições do trabalho não se restringem apenas ao exposto acima, 

mas também aos projetos futuros que podem ser alavancados, para os 

quais se sugere: 

 Investigar novas tecnologias de localização que podem ser 

utilizadas, ou mesmo complementares ao estudo baseado 

em RSSI; 

 Desenvolver um framework de localização que visa atender 

ao modelo de segurança baseado em áreas geográficas; 

 Estudar novas formas de proteção de áreas fisicamente 

delimitadas, evitando assim uso indevido ou invasões 

externas; 

 Ampliar o modelo citado, desenvolvendo um processo de 

permissão/negação sem a necessidade de um agente no 

dispositivo móvel; 

 Utilizar os resultados do trabalho para desenvolver uma 

nova arquitetura onde localizações independentes e 

distintas, em regiões diferentes, possam controlar a 

permissão/negação dos recursos. 
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