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Resumo

Leilões na internet são hoje uma indústria muito popular e rentável. Muitas

empresas, como eBay e Arremate, têm investido em leilões não presenciais. O fato dos

participantes não serem obrigados a estarem num mesmo local trouxe muitos benefí-

cios, porém também trouxe muitas formas de se trapacear.

Existem vários mecanismos de fraude e muitos protocolos seguros foram criados

para solucioná-los. Esses protocolos são baseados em muitos conceitos criptográficos

como: Assinatura de Grupo, Criptografia de Limiar, Assinatura de Schnorr e Assinatura

baseada em prova de conhecimento. Cada solução utilizada para atender características

de cada tipo de leilão.

Nessa dissertação apresentaremos um protocolo seguro para leilões eletrônicos re-

versos. O protocolo apresentado é baseado naqueles propostos por Byoungcheon Lee,

Kwangjo Kim e Joongsoo [Lee et al., 2001] e por Chung [Chung et al., 2008] que fun-

cionam muito bem para leilões ingleses e reversos (holandeses). Nosso protocolo vem a

resolver problemas encontrados com o uso de certificação digital e apresenta um módulo

para evitar técnicas de fraude conhecidas como Collusive Shill Biddings e Sniping.

Palavras-chave: Protocolos Seguros de Leilão, Assinatura como Prova de Conheci-

mento Zero, Certificado Digital DSA, Hash em Cadeia, Troca de Chaves, Collusive Shill

Bidding, Sniping.

iv



Abstract

Auctions in the internet are very popular and profitable nowadays. Many enter-

prises like eBay, Arremate, etc; have invested in non-presencial auctions. The fact that

the participants are not compelled to be in the same place to get in auctions, brought

many benefits; however, it also brought many forms of cheating.

There are many mechanisms to cheat in auctions and many secure protocols were

created to avoid them. These protocols are based on many cryptographic concepts like:

Group Signature, Threshold Criptography, Schnorr Signature, Signature Based on a

Proof of Knowledge, etc. Each solution used to fulfill the characteristics of each type of

auction.

In this paper, we present a protocol that can be used in reverse eletronic auctions.

The protocol is based on BJK [Lee et al., 2001] and Chung [Chung et al., 2008] pro-

tocols wich works very well for auctions of English and Reverse types. Our protocol

comes to solve problems found in these protocols, with the use of digital certificates,

and presents a module to avoid fraud techniques known as Collusive Shill Bidding and

Sniping.

Keywords: Safe Auctions Protocols, Zero-Proof Knowledgement Signature, DSA

Digital Certificate, Hash Chain, Keys Exchange, Collusive Shill Bidding, Sniping.
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CAPÍTULO 1

Introdução

Este capítulo introdutório apresenta as principais motivações para realização

deste trabalho, bem como o seu objetivo, a abordagem utilizada para desenvolvê-lo e

as suas principais contribuições. Por fim, é apresentada a estrutura de como ele está

organizado.

1.1 Descrição do Problema

O leilão eletrônico é uma forma de venda muito utilizada atualmente. Empre-

sas e governos têm apostado nesssa modalidade de venda que permite que compradores

estejam fisicamente separados mas virtualmente próximos. No leilão, os compradores

podem definir seus melhores preços de compra com o vendedor fixando limites para

estes. Isso possibilita uma maior flexibidade que agrada tanto àquele que compra quanto

àquele que vende. Isso fez o leilão ser o sucesso que é.

As facilidades dessa forma de compra virtual trouxeram consigo algumas desvan-

tagens. Compradores maliciosos observaram que a comunicação de lances no leilão

poderia ser manipulada para fins lucrativos. Poder-se-ia forjar preços, se passar por al-

guém falsamente, isto é, poderia ser fraudado o leilão sem o conhecimento do vendedor.

Trata-se de um mundo ideal para fraudadores, obter vantagens sem serem descobertos.

Esse cenário fez surgir a necessidade de se criar mecanismos de proteção para que

leilões não venham a ser manipulados. Pesquisadores, utilizando mecanismos de pro-

teção da criptografia moderna, começaram a propor protocolos para impedir que o leilão

pudesse ser alterado em alguma de suas fases de existência. Esses protocolos propicia-

ram bons níveis de segurança, porém não levam em conta outros tipos de ataque que

funcionam a nível das regras de funcionamento de um leilão.
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1.2 Motivação

Desde de o artigo de Omote e Miyaji [Omote & Miyaji, 2000] que propuseram

um protocolo seguro e eficiente para leilão eletrônico, até, Chung [Chung et al., 2008]

,muita coisa foi proposta e muito se evoluiu em mecanismos de proteção a nível crip-

tográfico. Entretanto, atualmente vê-se o crescimento de outros tipos de fraudes não

mais à nível da criptografia, mas à nível do próprio funcionamento do leilão, os chama-

dos ataques de Sniping, Shilling e Shielding.

Esses novos tipos de fraude são os mais utilizados hoje em leilões e têm dado

muito prejuízo para os leiloeiros. Mecanismos de defesa foram propostos por Tre-

vathan, [Trevathan & Read, 2007a] e [Trevathan & Read, 2007b], mas nenhum deles

foram sugeridos para agir conjuntamente com os protocolos já existentes. Nessa lacuna

é que possíveis evoluções de protocolos existentes podem ser propostas.

1.3 Objetivo

Propõe-se nessa dissertação um protocolo que venha a combater os ataques de Sni-

ping e Shilling utilizando técnicas sugeridas por Trevathan, [Trevathan & Read, 2007a]

e [Trevathan & Read, 2007b], e que atenda as características de segurança para leilões

eletrônicos. O protocolo é testado em seu funcionamento por meio de uma simulação

de um leilão reverso.

1.4 Metodologia

A fim de se criar o protocolo proposto:

• Os protocolos propostos por BJK [Lee et al., 2001] e Chung [Chung et al., 2008]

são utilizados como base de funcionamento.

• Problemas com troca de chaves utilizando Diffie-Hellman e a falta de um mecan-

ismo de autenticação mais viável comercialmente são solucionados utilizando-se
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certificação digital DSA.

• As técnicas propostas por Trevathan são acopladas como um módulo anti-fraude

para ataques não criptográficos do tipo Collusive Shill Bidding (Técnica avançada

de ataque de Shilling) e Sniping.

1.5 Estrutura do Documento

Além deste capítulo, a dissertação está estruturada conforme especificado abaixo:

• Capítulo 2: Estado da Arte

Este capítulo aborda os principais conceitos da criptografia moderna aplicados

aos protocolos seguros para leilões eletrônicos em geral;

• Capítulo 3: Protocolos Atuais de Leilões Reversos

Este capítulo descreve os principais protocolos de leilões eletrônicos que podem

ser utilizados para leilões eletrônicos reversos;

• Capítulo 4: Protocolo Proposto

Neste capítulo é descrito o protocolo proposto para ser utilizado em leilões eletrôni-

cos reversos.

• Capítulo 5: Simulação

Este capítulo descreve uma implementação básica do protocolo proposto.

• Capítulo 6: Conclusões

Este último capítulo apresenta uma síntese do trabalho desenvolvido e aponta suas

principais contribuições e trabalhos futuros.

3



CAPÍTULO 2

Conceitos Preliminares

Com vistas ao desenvolvimento de uma proposta de mecanismo de defesa contra

ataques de Shilling e Snipping vamos apresentar os principais conceitos utilizados para

geração de protocolos seguros de leilões eletrônicos.

2.1 Leilão

Forma de compra e venda no qual pessoas se reúnem para dar lances uma contra

as outras e o maior ou menor lance é o vencedor. Um leilão pode ser caracterizado de

várias formas. Abaixo são apresentadas essas formas:

• Atores

– Leiloeiro- Pessoa de um leilão que recebe os lances.

– Comprador(arrematante) - Pessoa de um leilão que da lances e, caso vence-

dor, compra o produto.

– Gerenciador de Registro- Pessoa de um leilão que serve para atestar a ve-

racidade do mesmo.

• Tipos de Lances

– Open Cry(Aberto) - Lance conhecido.

– Sealed Bid(Lance Selado)- Lance não conhecido.

• Mecanismos Utilizados

– One-Shot - Apenas um lance é dado.
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– Crescente - Lances começam baixos e vão aumentando.

– Descendente - Lances começam altos e vão diminuindo. O valor pode au-

mentar, caso haja empate.

• Mecanismo de determinação de preço

– Primeiro preço - O primeiro maior(ou menor) preço da lista de lances é o

que é pago para a compra do produto no leilão. Exemplo: Yahoo!, Arremate.

– Segundo preço - O segundo maior(ou menor) preço da lista de lances é o que

é pago para a compra do produto no leilão. Exemplo: eBay.

• Tipos

– Inglês - Tipo de leilão no qual participantes dão lances uns com os outros,

com um lance sendo maior que o outro. O vencedor é o participante com o

maior lance. É do tipo aberto(open cry).

– Holandês ou Reverso - Tipo de leilão no qual participantes dão lances uns

com os outros com um lance sendo menor que o outro. O vencedor é o

participante com o menor lance. É do tipo aberto(open cry).

– Primeiro-Preço Selado- Tipo de leilão no qual seus participantes dão lances

simultaneamente uma única vez. O vencedor é aquele que der o lance mais

alto.

– Segundo-Preço Selado ou Vickery - Tipo de leilão no qual seus participantes

dão lances simultaneamente uma única vez. O vencedor é o lance com o

valor maior e é pago o valor do segundo maior lance feito no leilão.

2.2 Leilão Eletrônico

Versão computacional de um leilão. Nela, os compradores participam remotamente

dando seus lances via rede com a figura do leiloeiro e gerenciador de registro fazendo o

controle do leilão.

As fases de um leilão eletrônico são:
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• Inicialização - O leiloeiro inicializa o leilão informando o tipo do produto à

venda, o tempo de início, o período do leilão, etc.

• Registro - Para participar de um leilão, o comprador necessita se registrar com o

leiloeiro (ou o gerenciador de registro). Isso assegura que somente lances válidos

são realizados e que os compradores podem ser identificados a fim de garantir o

pagamento do valor da venda. O registro deve ser um processo único.

• Lance - O comprador registrado envia seu lance para o leiloeiro. O leiloeiro(ou o

gerenciador de registro) verifica se o lance está de acordo com as regras do leilão.

• Definição do Vencedor- O leiloeiro, com o gerenciador de registro, define o

vencedor de acordo com as regras do leilão. O processo de verificação do vence-

dor deve ser público.

Figura 2.1 Fluxo Genérico Leilão

2.2.1 Segurança em Leilões Eletrônicos

Os pontos principais de segurança em um leilão eletrônico:

1. Anonimato: Os compradores não podem ter suas identidades totalmente reve-

ladas até o final da fase de envio de lances.

2. Lances não forjáveis: Um lance não pode ser forjado.
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3. Não Repúdio: O comprador não pode dar um lance e mais tarde repudiá-lo.

4. Publicamente Verficável: O vencedor do leilão deve ser publicamente veri-

ficável. Deve certifica-se que o vencedor seguiu corretamente o protocolo do

leilão.

5. Robustez: O leilão não pode ser afetado por lances inválidos ou por participantes

que não seguiram corretamente o protocolo do leilão.

6. Eficiẽncia: As fases do leilão devem ser computacionalmente eficientes.

2.2.2 Ataques Não Criptográficos a Leilões Eletrônicos

Existem outros mecanismos de se trapacear em leilões que não são cobertos nos

modelos teóricos:

2.2.2.1 Sniping

É o ato de dar lances nos últimos instantes do leilão de tal modo a evitar que con-

correntes possam enviar seus lances. Os concorrentes ficam impossibilitados de fazer

contra-propostas ao preço de compra já que há um gargalo no leilão. Esse tipo de ataque

acontece em leilões do tipo inglês e holandês. Pela sua característica de funcionamento,

esse ataque transforma o leilão inglês(ou holandês) em leilão selado já que muitos lances

são dados simultaneamente no final do leilão simulando vários lances selados sem que

os compradores tenham conhecimento dos seus valores.

Segundo afirma Jarrod Trevathan e Wayne Read [Trevathan & Read, 2007a], Sni-

ping é muito utilizado atualmente em leilões comerciais como o eBay. Existem vários

softwares comerciais que implementam o Sniping para benefício do comprador (Bid-

napper.com, ezsniper e Auction Sniper). eBay tem proposto leis anti-Sniping a fim de

combater esse mecanismo.

Uma forma de impedir esse tipo de ataque segundo a literatura

[Trevathan et al., 2006a], é estender o tempo do leilão em alguns minutos a fim de evitar

o Sniping [Nermal, 2008]. Nos últimos x minutos do leilão, é verificado a taxa de envio

de lances e caso seja alta, é estendido o tempo do leilão. Essa extensão é tal que não
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se prolongue muito, mas também que não fique tão pequeno o intervalo de tempo, de

modo que não possam ser dados mais lances. Valores de extensão utilizados geralmente

ficam em torno de 2 minutos para leilões comerciais. É determinado também o número

máximo de extensões que podem existir a fim de evitar extensões indefinidamente.

Figura 2.2 Sniping

2.2.2.2 Shilling

É o ato de introduzir lances falsos em um leilão em benefício do vendedor para

artificialmente inflacionar ou deflacionar o preço de um item. Esses lances são gerados

por um ou mais compradores falsos shil) que cooperam com o vendedor.

Figura 2.3 Shilling

2.2.2.3 Collusive Shilling

Nesse tipo de ataque compradores agem em conjunto para obter vantagens nos

leilões afim de inflacionar ou deflacionar os preços.

Segundo Brandt [Brandt, 2003], a conspiração dos lances podem aumentar em torno

de 10% o valor dos produtos à venda.

Segundo reportagem do jornal americano "New York Times"

[Schwartz & Dobrzynski, 2001], três homens foram indiciados por fraude de Shilling
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em 1.100 leilões da Ebay. A perda para os compradores saiu em torno de $450.000,00.

Trata-se de um tipo de ataque que precisa ser combatido a fim de evitar perdas fi-

nanceiras por parte dos leiloeiros.

2.2.2.4 Shielding

É uma forma de fraude de leilões em que vários compradores trabalham em con-

junto, de tal forma a ganhar o leilão a um preço acordado por eles. Nesse formato, um

dos compradores fraudulentos dá um lance com o preço acordado por eles. Noutro mo-

mento, outro comprador fraudulento dá um lance com um preço excessivamente alto(ou

baixo) a fim de evitar que outros compradores possam ultrapassá-lo. Quando o leilão

está próximo de seu fechamento, o comprador que fez o lance alto(ou baixo), desiste de

seu lance e o lance do primeiro comprador fraudulento fica como o vencedor.

Atualmente não há técnicas eficientes contra esse tipo de ataque. Muitos leiloeiros

sugerem a criação de uma base de dados que fornece o quanto de desistências um com-

prador fez antes do final de um leilão. Essa base informaria se o comprador é fraudu-

lento a partir desse número de dessitências. O problema dessa técnica é que o fraudador

pode se passar por vários compradores diferentes dificultando a descoberta do mesmo.

Figura 2.4 Shielding
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2.3 Noções Matemáticas aplicadas aos Protocolos de Leilão

Eletrônico

Congruência

Se dois números a e b são inteiros, então a é dito congruente a b módulo n, escrito

da forma:

a ≡ b (mod n) (2.1)

se n divide (a−b). O inteiro n é chamado de módulo de congruência.

Exemplo:

Para m = 7, b = 2, a = 3, x = 2 é uma solução da equação 3x ≡ 2 mod 7.

Co-primo

Um número n1 é dito co-primo de n2 se mdc(n1,n2) = 1.

Exemplo:

Os números n1 = 9 e n2 = 10 são co-primos já que mdc(9,10) = 1.

Função Phi de Euler

A função φ(n) é definida como sendo o número de inteiros no intervalo ⌊1,n⌋ que

são primos relativos a n (Um número n1 é primo relativo a n2 se mdc(n1,n2) = 1).

Duas propriedades interessantes da função são utilizadas no criptografia:

1. φ(n) = n−1 se n é primo.

2. φ(n) = (p−1)(q−1) se n = pq e p e q são primos distintos.

A função Phi de Euler é utilizada pelos algoritmo criptográfico RSA.

Raiz Primitiva Módulo m

Uma raiz primitiva módulo m é um número natural g 6= 1 tal que mdc(g,m) = 1 e

tal que φ(m) é o menor número satisfazendo a congruência gφ(m) ≡ 1( mod m). Em

outras palavras, se gt ≡ 1 mod m, então t ≥ φ(m).
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Exemplo:

g = 3 é uma raiz primitiva para m = 7? De fato, φ(7) = 6 (segundo propriedade da

seção anterior) é o menor número tal que 36 ≡ 1 mod 7. É fácil verificar que para todo

t ∈ {1,2,3,4,5}, 3t 6≡ 1(mod7).

Logaritmo Discreto

Para um número natural a co-primo com m e g uma raiz primitiva módulo m,

define-se como logaritmo discreto de a módulo m na base g, o único número t ∈

{1,2, ....,φ(m)} satisfazendo: gt ≡ a (mod m), também escrito da forma indg(a).

Exemplo:

Sejam m = 7 e g = 3, pode-se calcular facilmente o logaritmo discreto de a = 2.

Tem-se que encontrar t ∈ {1,2,3,4,5,6} tal que 3t ≡ 2 (mod 7). O logaritmo de a,

indicado por indg(a), é igual a ind3(a) = 2.

Inteiros Módulo n e o Grupo Aditivo Zn

O conjunto de inteiros módulo n, denotado por Zn, é o conjunto de inteiros {0,1,2, ....,n−

1}. A adição, a subtração e a multiplicação em Zn são feitas em módulo n.

Por exemplo, Z25 = {0,1,2, ...,24}. Em Z25, 13 + 13 = 1 pois 13 + 13 = 26 e 26

mod 25 = 1.

Grupo Multiplicativo de Zn

O conjunto Z
∗
n = {a ∈ Zn|mdc(a,n) = 1} é o grupo multiplicativo de Zn. Se n é

primo então Z
∗
n = {a|1 ≤ a ≤ n−1}. Note que |Z∗

n| = φ(n).

Por exemplo, Z
∗
21 = {1,2,4,5,8,10,11,13,16,17,19,20}.

Ordem

Seja a ∈ Z
∗
n. A ordem de a, denotado ord(a), é o menor inteiro positivo t tal que

at ≡ 1 mod n.

Gerador de Zn

Se a ∈ Z
∗
n e a ordem de a é φ(n), então a é dito ser um gerador de Z

∗
n.
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Resíduo Quadrático

O inteiro a ∈ Z
∗
n, a é dito ser um resíduo quadrático módulo n, se existe x ∈ Z

∗
n tal

que x2 ≡ a (mod n). O conjunto de todos os resíduos quadráticos módulo n é denotado

por Qn.

Fatoração

Fatoração é a decomposição de um número no produto de dois ou mais números tal

que essa multiplicação produz o número sendo fatorado.

Conforme o teorema fundamental da aritmética, qualquer número inteiro n pode ser

representado na forma n = p
e1

1 .pe2

2 ....pek

k , onde pi são números primos distintos e ei ≥ 1.

O algoritmo RSA (vide seção 2.4.4.3) tem a utilização do valor n que é o produto

de dois números primos grandes p e q, tal que n = (p.q). O número n é utilizado

para formação dos chaves públicas e privadas e a descoberta desse primos, significa a

descoberta da chave privada. Até o ano de 2008, só era possível fatorar eficientemente

um número como o produto de dois primos distintos para números de até 768 bits. Como

as chaves do RSA são de no mínimo 1024 bits, há uma garantia sobre a segurança do

algoritmo.

2.4 Criptografia

A criptografia é a prática e o estudo de se esconder informações. A crip-

tografia veio desde o tempo da antiga Roma aos tempos atuais. Pode-se definir três tipos

de criptografia: a clássica e a moderna. A clássica se baseia em algoritmos gerados a

partir da criatividade humana (cifra de Cesar, Vigenere, etc.). A criptografia moderna

se baseia em conceitos matemáticos e computacionais. Nessa dissertação damos ênfase

à criptografia moderna que é a mais utilizada atualmente. As formas de cifragem da

criptografia moderna se dividem em: simétrica e assimétrica. Nas seções posteriores

serão explicados com maiores detalhes seus funcionamentos.
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2.4.1 Termos Básicos

• Encriptação ou Cifragem - É o processo de se transformar informação, chamada

de putotexto, utilizando um algoritmo , chamado de cifra, para torná-lo ilegível

para qualquer indivíduo exceto para aqueles que possuem um conhecimento es-

pecial, chamado de chave. O resultado da encriptação é chamado de cifrotexto.

• Decriptação ou Decifragem - É o processo inverso da encriptação. Ele transforma

o cifrotexto no texto original , purotexto, utilizando para isso a chave.

Figura 2.5 Encriptação/Decriptação

• Chave - É um valor matemático que determina como um purotexto é encriptado

para produzir o cifrotexto. A chave é necessária para decriptação do cifrotexto e

recuperação do texto original.

• Cifra - Algoritmo para encriptação de algum dado.

2.4.2 Criptografia Simétrica

É a forma de criptografia que utiliza chaves idênticas tanto para encriptação como

para decriptação. Essa chave é somente conhecida dos participantes da comunicação

segura.

Um esquema criptográfico de chave simétrica é definido matematicamente pelo es-

quema de encriptação simétrico S E = (K ,E ,D) que consiste de 3 algoritmos:

1. Geração de chave: Seja K o algoritmo probabilístico que retorna uma string

K. Seja Chaves(S E ) o conjunto de prováveis saídas do algoritmo K . Nós

escrevemos K ← K como sendo a execução do algoritmo K que retorna K.
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2. Encriptação: Seja E o algoritmo de encriptação. E usa uma chave K de Chaves(S E )

e um purotexto 1 M ∈ {0,1}∗ para retornar o cifrotexto 2 C ∈ {0,1}∗∪{⊥}. No-

tação: C ← EK(M).

3. Decriptação: Seja D o algoritmo de decriptação. E usa uma chave K de Chaves(S E )

e o cifrotexto C ∈ {0,1}∗ para retornar o purotexto M ∈ {0,1}∗∪{⊥}. Notação:

M ← DK(C).

2.4.2.1 Tipos

Pode-se dividir a criptografia simétrica em dois tipos de acordo com a forma de

implementação de seu algoritmo: cifra de fluxo ou cifra de bloco.

2.4.2.1.1 Fluxo

Algoritmo de criptografia simétrica onde bits (ou bytes) do purotexto são combina-

dos um a um com bits (ou bytes) de um fluxo de bits (ou bytes), também chamado de

fluxo de chave, gerados pseudo-aleatoriamente, a fim de gerar o cifrotexto. Essa combi-

nação geralmente é feita por meio de uma operação de "ou exclusivo"(Xor).

A cifra de fluxo pode ser dividida em dois tipos: cifra de fluxo sincronizável e cifra

de fluxo auto-sincronizável.

Na cifra de fluxo sincronizável, a chave de fluxo não é função de valores anteriores.

Abaixo são mostradas a definição matemática e a figura 2.6 com seu funcionamento

para a encriptação e a decriptação:

σi+1 = f (σi,k), (2.2)

zi = g(σi,k), (2.3)

ci = h(zi,mi) (2.4)

onde σ0 é o estado inicial, k é a chave, f é a função de próximo-estado, g é a função

que produz o fluxo zi e h é a função de saída que combina o fluxo zi e a mensagem mi

para produzir a mensagem cifrada ci.

1Purotexto é o texto original a ser encriptado.
2Cifrotexto é o texto encriptado.
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Figura 2.6 Cifra de Fluxo Sincronizável

Já na cifra auto-sincronizável, o fluxo de chave é função do valor do bit encriptado

anteriormente. Abaixo é mostrada a definição matemática e a figura 2.7 com seu fun-

cionamento para a encriptação e a decriptação:

σi = (ci−t ,ci−t+1, ...,ci−1), (2.5)

zi = g(σi,k), (2.6)

ci = h(zi,mi) (2.7)

onde σ0 = (ci−t ,ci−t+1, ...,ci−1) é o estado inicial, k é a chave, g é a função que

produz o fluxo zi e h é a função de saída que combina o fluxo zi e a mensagem mi para

produzir a mensagem cifrada ci.

Figura 2.7 Cifra de Fluxo Auto-Sincronizável
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2.4.2.1.2 Bloco

Esquema de criptografia simétrica que opera sobre dados de tamanhos fixos chama-

dos blocos. A definição formal de uma cifra de bloco é:

Uma cifra de bloco é uma função n-bits E : Vn×K →Vn (Vn é o conjunto de vetores

de n bits) tal que, para cada chave k ∈ K , tem-se E(P,k) como a função de encrip-

tação de Vn para Vn escrito Ek(P). A função de decriptação é tal que P = Dk(C) onde

C = E(P,k).

Modos de Operação

Existem 4 modos de operação das cifras de bloco: ECB (Eletronic codebook), CBC

(Cipher Block Chaining), CFB e OFB. A seguir, discutimos brevemente sobre ECB e

CBC já que não é objetivo desse trabalho se aprofundar sobre os outros dois modos.

• ECB - É o modo mais básico para funcionamento de uma cifra de bloco. Nela,

os blocos são encriptados independentemente ums dos outros. A seguir segue

definição desse modo:

Algorithm 1 MODO OPERAÇÃO ECB ENCRIPTAÇÃO

Require: chave k de tamanho k, purotexto com t blocos de tamanho n cada (x1, ...,xt)
Ensure: cifrotexto com t blocos de tamanho n cada (c1, ...,ct)

1: for all 1 ≤ j ≤ t do

2: c j ← Ek(x j)
3: end for

Algorithm 2 MODO OPERAÇÃO ECB DECRIPTAÇÃO

Require: chave k de tamanho k, cifrotexto com t blocos de tamanho n cada (c1, ...,ct)
Ensure: purotexto com t blocos de tamanho n cada (x1, ...,xt)

1: for all 1 ≤ j ≤ t do

2: x j ← Ek(c j)
3: end for
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Esse modo tem o problema de blocos de purotexto iguais produzirem os mesmos

blocos de cifrotexto. Isso é indesejável, pois o algoritmo precisa ser o mais aleatório

possível a fim de evitar a descoberta de padrões.

• CBC - É o modo em que existe um vetor de inicialização V I e há dependência

da encriptação e decriptação de um bloco com seu antecessor. A seguir segue

definição desse modo:

Algorithm 3 MODO OPERAÇÃO CBC ENCRIPTAÇÃO

Require: chave k de tamanho k, vetor inicialização V I e purotexto com t blocos de

tamanho n cada (x1, ...,xt)
Ensure: cifrotexto com t blocos de tamanho n cada (c1, ...,ct)

1: c0 ←V I

2: for all 1 ≤ j ≤ t do

3: c j ← Ek(c j−1 ⊕ x j)
4: end for

Algorithm 4 MODO OPERAÇÃO CBC DECRIPTAÇÃO

Require: chave k de tamanho k, vetor inicialização V I e cifrotexto com t blocos de

tamanho n cada (c1, ...,ct)
Ensure: purotexto com t blocos de tamanho n cada (x1, ...,xt)

1: for all 1 ≤ j ≤ t do

2: x j ← c j−1 ⊕E−1
k (c j)

3: end for
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2.4.3 Ataques

As cifras simétricas possuem quatro tipos de ataques conhecidos. Abaixo são de-

scritos como funcionam esses ataques:

• Somente o Cifrotexto - É o tipo de ataque em que o atacante tem acesso somente

ao cifrotexto.

• Purotexto Conhecido - Pares (purotexto,ci f rotexto) são conhecidos pelo ata-

cante.

• Purotexto Escolhido - CPA - O atacante possui a capacidade de escolher arbi-

trariamente purotextos para serem encriptados e obter os textos encriptados cor-

respondentes, i.e., o atacante possui acesso ao algoritmo de encriptação como uma

espécie de oráculo.

• Cifrotexto Escolhido - CCA - O atacante tem conhecimento de textos cifrados e

tem um certo acesso ao algoritmo de decriptação por algum período de tempo.

Purotexto Escolhido - CPA

É sabido que se um algoritmo é seguro contra ataques desse tipo, ele é seguro contra

ataques do tipo somente cifrotexto e purotexto conhecido. Abaixo é definido formal-

mente o conceito de segurança em ataques desse tipo para cifras simétricas.

Seja dado um oráculo de encriptação esquerda-ou-direita (LR):

Algorithm 5 Oráculo Cifra Simétrica Ek(LR(M0,M1,b))

Require: b ∈ {0,1} e M0,M1 ∈ {0,1}∗

Ensure: cifrotexto

1: if |M0| 6= |M1| then

2: C ← EK(Mb)
3: end if

4: return ⊥
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O adversário escolhe duas mensagens de tamanhos iguais. O oráculo escolhe aleato-

riamente uma dessas mensagens e a encripta. O adversário decide qual das duas men-

sagens foi encriptada. O esquema de encriptação é dito seguro se é difícil de dizer qual

das duas mensagens foi encriptada.

Para um cenário mais realístico, ao atacante é dada a opção de acesso ao oráculo,

que dado um par de purotextos do conjunto (M0,1,M1,1), .....,(M0,q,M1,q), retorna um

cifrotexto pertencente a C1, ...,Cq tal que Ci é a encriptação de M0,i, para todo 0 ≤ i ≤ q

ou é uma encriptação de M1,i para todo 0 ≤ i ≤ q.

Segundo o algoritmo 5, quando b = 0, diz-se que o oráculo oferecido ao adversário

é o do mundo 0. Já quando b = 1, diz-se que o oráculo oferecido ao adversário é o do

mundo 1.

Para definir a segurança contra ataques de purotexto escolhido. Seja S E =(K ,E ,D)

um esquema de encriptação simétrica e A um algoritmo que tenha acesso ao oráculo

definido acima. Considere os seguintes experimentos:

Algorithm 6 Experimento mundo zero Exp
ind−cpa−0
SE

Require: S E = (K ,E ,D), A um algoritmo de acesso ao oráculo

Ensure: d (mundo)

1: k ← K

2: d ← AEk(LR(.,.,0))

3: return d

Algorithm 7 Experimento mundo um Exp
ind−cpa−1
SE

Require: S E = (K ,E ,D) e A um algoritmo de acesso ao oráculo

Ensure: d (mundo)

1: k ← K

2: d ← AEk(LR(.,.,1))

3: return d
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A vantagem IND-CPA de A é definida como:

Adv
ind−cpa
SE (A) = Pr[Exp

ind−cpa−1
SE (A) = 1]−Pr[Exp

ind−cpa−0
SE (A) = 1] (2.8)

Pela equação 2.8 se o valor Adv
ind−cpa
SE (A) se aproximar de zero, isso significa que

o atacante não está conseguindo definir em qual mundo está o par, M0,q,M1,q, sendo

encriptado. Ele ora afirma que está no mundo 0 ora no 1. Se o valor Adv
ind−cpa
SE (A)

se aproximar de um, isso significa que o algoritmo criptográfico não é confiável pois o

atacante está identificando em qual mundo o par é encriptado.

Cifrotexto Escolhido - CCA

O atacante tem conhecimento de textos cifrados e tem um certo acesso ao algoritmo

de decriptação por algum período de tempo.

Dada a idéia do oráculo de encriptação para as cifras simétricas, apresentada no

ataque de purotexto escolhido, há também o acesso agora ao algoritmo de decriptação

Dk(.). Para impedir o atacante de ter acesso ilimitado ao algoritmo de decriptação, o

atacante não pode encriptar uma mensagem no oráculo Ek(LR(., .,b)) e depois utilizar

o resultado para o algoritmo de decriptação. A condição é que não se pode utilizar em

Dk(.) nenhum valor que venha do oráculo Ek(LR(., .,b)).

Para definir a segurança contra ataques de cifrotexto escolhido, tem-se:

Seja S E = (K ,E ,D) um esquema de encriptação simétrica, A um algoritmo que tenha

acesso ao oráculo de encriptação e decriptação e b um bit. Considera o seguinte experi-

mento:

Algorithm 8 Experimento mundo b Exp
ind−cpa−b
SE

Require: S E = (K ,E ,D) e A um algoritmo de acesso ao oráculo

Ensure: d (mundo)

1: k ← K

2: b ← AEk(LR(.,.,b)),Dk(.)

3: if A requisitou Dk(.) um cifrotexto por Ek(LR(., .,b)) then

4: return 0

5: end if

6: return 1
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A vantagem IND-CCA de A é definida como:

Advind−cca
SE (A) = Pr[Expind−cca−1

SE (A) = 1]−Pr[Expind−cca−0
SE (A) = 1] (2.9)

2.4.4 Criptografia Assimétrica

A criptografia assimétrica é a forma de criptografia que utiliza duas chaves diferen-

tes matematicamente dependentes, uma para a encriptação e outra para a decriptação.

Um esquema desse tipo é definido matematicamente pela tripla (G,E,D) que con-

siste de 3 algoritmos:

1. geração de chave: um algoritmo probabilístico de tempo-polinomial G com uma

entrada 1k (parâmetro de segurança) produz como saída um par (e,d) onde e é

chamado a chave pública e d é chamado a chave privada correspondente, i.e.,

(e,d) ∈ G(1k). O par (e,d) também é referenciado como o par de chaves de

encriptação/decriptação.

2. encriptação: Seja E um algoritmo probabilístico em tempo polinomial que tem

como entrada 1k, e no domínio de G(1k) e a string m ∈ {0,1}k e produz como

saída a cadeia c ∈ {0,1}k chamada de cifrotexto, i.e., c ∈ E(1k,e,m).

3. decriptação: Seja D um algoritmo probabilístico em tempo polinomial que tem

como entrada 1k, d no domínio de G(1k) e c ∈ E(1k,e,m) e produz como saída

uma cadeia m
′
∈ {0,1}∗ de tal forma que m

′
= m.

2.4.4.1 Ataques

As cifras assimétricas possuem dois tipos de ataques conhecidos: CPA e CCA.

Abaixo são descritos como funcionam os ataques para purotexto conhecido e cifro-

texto escolhido para esse tipo de cifra. Lembrando que a segurança para o ataque do

tipo purotexto escolhido garante os outros dois tipos de ataques: somente cifrotexto e

purotexto conhecido.

Purotexto Escolhido - CPA

Seguindo o mesmo raciocínio apresentado para ataques nas cifras simétricas, tem-se
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a definição do oráculo:

Algorithm 9 Oráculo Cifra Assimétrica Epk(LR(M0,M1,b))

Require: b ∈ {0,1} e M0,M1 ∈ {0,1}∗

Ensure: cifrotexto

1: if |M0| 6= |M1| then

2: C ← Epk(Mb)
3: end if

4: return ⊥

Ao atacante é dado a opção de acesso a um oráculo que dado um par de purotextos do

conjunto (M0,1,M1,1), .....,(M0,q,M1,q) ele retorna um cifrotexto pertencente a C1, ...,Cq

tal que Ci é a encriptação de M0,i para todo 0 ≤ i ≤ q ou é um encriptação de M1,i para

todo 0 ≤ i ≤ q.

Segundo a equação 2.14, quando b = 0, diz-se que o oráculo oferecido ao adversário

é o do mundo 0. Já quando b = 1, diz-se que o oráculo oferecido ao adversário é o do

mundo 1.

Para definir a segurança contra ataques de purotexto escolhido:

Seja A E = (K ,E ,D) um esquema de encriptação assimétrica, b ∈ {0,1} e A um

algoritmo que tenha acesso ao oráculo definido acima e retorna um bit. Considere o

seguinte experimento:

Algorithm 10 Experimento mundo b Exp
ind−cpa−b
SE

Require: S E = (K ,E ,D), A um algoritmo de acesso ao oráculo e b ∈ {0,1}.

Ensure: b′

1: (pk,sk) ← K

2: b′ ← AEpk(LR(.,.,b))

3: return b′

A vantagem IND-CPA de A é definida como:

Adv
ind−cpa
AE (A) = Pr[Exp

ind−cpa−1
AE (A) = 1]−Pr[Exp

ind−cpa−0
AE (A) = 1] (2.10)

Pela equação 2.10 se o valor Adv
ind−cpa
AE (A) se aproximar de zero, não há vantagem

para o atacante, porém se o valor se aproximar de um, ele está tendo vantagem para

quebrar a cifra.
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Cifrotexto Escolhido - CCA

Segue o mesmo raciocínio aplicado ao ataque a cifras simétricas, só que agora o

algoritmo de encriptação é Epk(LR(., .,b) e de decriptação é Dsk(.). O atacante continua

sem poder encriptar uma mensagem no oráculo Epk(LR(., .,b) e depois utilizar o resul-

tado para o algoritmo de decriptação. A condição é que não se pode utilizar em Dsk(.)

nenhum valor que venha do oráculo Epk(LR(., .,b).

Para definir a segurança contra ataques de cifrotexto escolhido: Seja A E =(K ,E ,D)

um esquema de encriptação simétrica, A um algoritmo que tenha acesso ao oráculo de

encriptação e decriptação e b um bit. Considere o seguinte experimento:

Algorithm 11 Experimento mundo b Expind−cca−b
SE

Require: S E = (K ,E ,D) e A um algoritmo de acesso ao oráculo

Ensure: mundo

1: k ← K

2: b′ ← AEpk(LR(.,.,b)),Dsk(.)

3: if A requisitou Dsk(.) um cifrotexto por Epk(LR(., .,b)) then

4: return 0

5: else

6: return b′

7: end if

A vantagem IND-CPA de A é definida como:

Advind−cca
AE (A) = Pr[Expind−cca−1

AE (A) = 1]−Pr[Expind−cca−0
AE (A) = 1] (2.11)

Pela equação 2.16 se o valor Advind−cca
AE (A) se aproximar de zero, não há vantagem para

o atacante, porém se o valor se aproximar de um, ele está tendo vantagem para quebrar

a cifra.

23



2.4.4.2 El Gamal

O esquema El Gamal de criptografia pública utiliza o princípio da intratabilidade do

logaritmo discreto. Ele é definido conforme os passos abaixo:

Geração de Chaves Públicas e Privadas

Seja os parâmetros definidos abaixo:

1. p é um primo grande.

2. b é um número tal que b ∈ Z
∗
p e b é um gerador de Z

∗
p.

3. x é um número tal que x ∈ Z
∗
p−1, i.e., 1 ≤ x ≤ p−2

É calculado:

1. y = bx (mod p)

A chave privada é x e a chave pública é o conjunto de parâmetros (p,b,y).

Encriptação

Seja os parâmetros definidos abaixo:

1. r é um número tal que r ∈ Z
∗
p−1, i.e., 1 ≤ r ≤ p−2

2. m é uma mensagem tal que m ∈ {0,1}∗

Para encriptar m, calcula-se:

1. k = br (mod p)

2. c = m.yr (mod p) = m.bxy (mod p) pois y = bx (mod p).

Então, a mensagem m encriptada é dada pelo conjunto {k,c}

Decriptação

m′ = c
kx = b−rxmbxy (mod p) = m
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Segurança

A segurança está na dificuldade de se calcular o valor de x. O esquema de El Gamal

pode ser visto como o esquema de Diffie-Hellman para troca de chaves com chave bxy

e encriptação da mensagem pela multiplicação desta com essa chave, i.e., c = m.bxy

(mod p). Por isso dizemos que a segurança do esquema de El Gamal está baseado na

dificuldade de se calcular o logaritmo discreto em Z
∗
p.

Uma observação de segurança segundo explicado por [Menezes et al., 1996], é que

o valor r não pode ser repetido para cada valor de m. Por exemplo, se m1 e m2 são

criptados respectivamente para (k1,c1) e (k2,c2), pode-se obter m2 se se souber o valor

de m1, já que c1
c2

= m1.yr (mod p)
m2.yr (mod p) = m1

m2
. Essa opção pode ser utilizada em ataques do tipo

purotexto escolhido onde o atacante tem acesso ao algoritmo de encriptação.

Outra observação de segurança segundo explicado por [Menezes et al., 1996], é que

a tamanho de p deve ser de no mínimo 768 bits.

2.4.4.3 RSA

RSA é um esquema de criptografia pública que se utiliza do princípio da dificuldade

de se fatorar a multiplicação de dois números primos grandes. Ele é definido conforme

os passos a seguir:

Geração de Chaves Públicas e Privadas

Para geração das chaves são seguidos os passos:

1. São escolhidos dois números primos grandes p e q.

2. Calcula: n = pq. O número n é chamado de modulus.

3. Acha um número e tal que e e (p−1)(q−1) são primos entre si.

4. Calcular d tal que: ed ≡ 1 (mod (p−1)(q−1)), i.e., d = e−1 (mod ((p−1)(q−

1))).

A chave privada é d e os números e e n são a chave pública.

Encriptação

A encriptação da mensagem m ∈ Zn é realizada pela fórmula: c = me mod n
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Decriptação

A decriptação da mensagem m ∈ Zn é realizada pela fórmula: m = cd mod n

Segurança

RSA possui sua segurança na dificuldade de se fatorar o número n. É sabido que

para valores de n com tamanho maior que 768 bits, não é possível se fatorar com o poder

computacional atual. Então, atacantes têm feito seus ataques a nível da implementação

do RSA e não de seu funcionamento.

2.4.5 Funções Hash

Uma função hash h é uma função que possui as seguintes propriedades:

1. h mapeia uma entrada x de tamanho arbitrário, para uma saída h(x) de tamanho

fixo n.

2. Dado um h e uma entrada x, h(x) é fácil de computar.

3. É inviável achar o valor de x dada h(x).

4. Se for mudado o valor de x, será modificado o valor de h(x).

5. É difícil achar duas entradas x e x′ que tenham a mesma saída para a função h.

A nível mais alto, funções hash podem ser divididas em duas classes: funções hash

com chave e funções hash sem chave.

As funções hash sem chave mais importantes são as do tipo MDC (Modification

Detection Code). Elas são utilizadas geralmente para verificação de integridade.

Já as funções hash com chave mais importantes são as chamadas MAC (Message

Authentication Code). Elas são utilizadas para verificação de integridade como também

para checar a fonte da mensagem. Na figura 2.8 é mostrada essa divisão em classes das

funções hash.

As principais funções hash mais utilizadas hoje em dia são mostradas no quadro 2.1.
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Figura 2.8 Família de Funções Hash

Quadro 2.1 Funções Hash.

Algoritmo Saída(bits) Tamanho Tamanho Tamanho Tamanho

Estado Interno Bloco Comprimento Palavra

MD5 128 128 512 64 32

SHA-0 160 160 512 64 32

SHA-1 160 160 512 64 40

SHA-256/224 256/224 256 512 64 32

SHA-512/384 512/384 512 1024 128 64

Onde "tamanho estado interno" é o tamanho do resultado da aplicação interna da

função hash em um bloco de entrada. "Tamanho de comprimento" é utilizado para cal-

cular o tamanho máximo da entrada onde o tamanho_maximo = 2tamanho_comprimento−1.

2.4.6 Funções Hash em Cadeia

Considere uma função hash h, uma função hash em cadeia é definida como: hk(ti) =

h(hk−1(ti)) com 1 ≤ k ≤ n, onde n é o número total de aplicações da função h.

2.4.7 Troca de Chaves

A troca de chaves é uma problema clássico da criptografia simétrica. Como já se

sabe, a comunicação com criptografia simétrica exige a utilização de uma única chave

comum a todos os participantes, mas como distribuí-la de tal forma segura que nenhum

oponente possa ter informações sobre a mesma?

Uma solução para o problema foi proposta por Diffie-Hellman [W. & Hellman, 1976].
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Eles definiram um protocolo que permite a troca de chaves permitindo com isso que duas

partes conversem entre si de forma segura sobre um canal inseguro.

Abaixo segue definição de como funciona o protocolo:

1. Seja p um primo e g o gerador de Z
∗
p. Os dois dados (p e g) são públicos.

2. Alice e Bernardo desejam trocar chaves de forma segura em um canal inseguro,

então eles:

(a) Alice escolhe um valor randomicamente x∈Z
∗
p−1 e calcula ta = gx (mod p).

Ela manda ta para Bernardo.

(b) Bernardo escolhe um valor randomicamente y∈Z∗
p−1 e calcula tb = gy mod p.

Ele envia Y para Bernardo.

(c) Alice e Bernardo calculam: K = t
y
a = (gx)y (mod p) = gxy (mod p) = (gy)x

(mod p) = tx
b (mod p).

3. Segundo acima, tanto Alice como Bernado podem obter o mesmo valor K, já que

Bernardo pode calcular t
y
a e Alice pode calcular tx

b. Portanto, o valor K é o que é

chamado de chave compartilhada entre Alice e Bernardo. A figura 2.9 ilustra o

exemplo de funcionamento do protocolo.

O grande problema do protocolo de Diffie-Hellman é que ele é suscetível a ataques do

"Homem-no-meio".

Figura 2.9 Protocolo de Diffie-Hellman
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2.4.8 Ataque do Homem-no-Meio

Como o próprio nome diz, é o tipo de ataque em que um intruso se coloca no meio

da comunicação entre dois indivíduos de tal forma que os indivíduos pensem estar se

comunicando entre si, quando na verdade não estão. Nesse cenário, o intruso não ape-

nas escuta o meio mas também altera sua informação de tal forma a obter vantagens.

Esse problema acontece por que não há uma autenticação mútua das partes envolvi-

das e mesmo com a informação sendo encriptada, não se garante a não modificação dos

dados.

O ataque é muito comum em protocolos como: Diffie-Hellman, Certificação Digital

sem autenticação mútua, etc.

Abaixo é mostrado dois exemplos desse ataque para o cenário de troca de dados

usando Diffie-Hellman e outro com certificado digital.

Cenário 1: Alice e Bernardo desejam trocar dados. Carlos é o intruso na comuni-

cação.

1. Alice envia ta = gsa (mod p) para Bernardo, mas Carlos intercepta o dado e en-

via tc = gsc (mod p) para Bernardo, onde: g e p são públicos, sa é um número

conhecido somente por Alice e sc é um número conhecido somente por Carlos.

2. Bernardo recebe tc e calcula a chave KBC = gsc.sb (mod p) pensando estar se

comunicando com Alice. Após o cálculo envia tb = gsb (mod p) onde sb é um

número conhecido somente por Bernardo.

3. Carlos intercepta tb e envia tc para Alice.

4. Alice recebe tc como se fosse tb e faz o cálculo KAC = gsa.sc (mod p) pensando

ser a chave entre ela e Bernardo.

Cenário 2: Um navegador (cliente) tenta se conectar com um servidor porém há um

proxy no meio da comunicação simulando um ataque de homem-no-meio.

1. O navegador faz requisição ao servidor através do proxy. Essa requisição é feita

através da mensagem CONNECT do protocolo HTTP.

2. O proxy faz o parser da mensagem CONNECT e estabelece uma conexão SSL

com o servidor.
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3. Através do estabelecimento dessa conexão SSL, o proxy acessa o certificado do

servidor e tem conhecimento do Common Name(CN) desse certificado.

4. Com o CN do certificado do servidor, o proxy cria um certificado novo assinado

pela Autoridade Certificadora do seu certificado. e retorna ao navegador a re-

sposta que esse certificado é o do servidor.

5. O usuário aceita a conexão SSL só verificando o CN do servidor do certificado.

Como o CN é o mesmo do servidor, ele aceita e consequentemente é feito o ataque

do homem-no-meio. O homem no meio é o proxy que tem acesso direto ao dados

não encriptados enviados pelo cliente.

2.5 Assinatura Digital

A assinatura digital é um esquema criptográfico para construção de assinat-

uras eletrônicas. Assinatura eletrônica é o reconhecimento eletrônico de algo que atesta

ser quem ele é. Ela funciona como um selo, atestando que aquilo é o que realmente

ele diz ser. Ela, assim como uma assinatura escrita, é utilizada para autenticar pessoas,

documentos, mensagens, etc.

Ela é definida como uma tripla de algoritmos (G,S,V ):

1. Geração da chave: G é o algoritmo que recebe como entrada 1n e retorna o par

(sk,vk) de tamanho n como saída. A chave sk é chamada de "chave de assinatura"

e a chave vk é a chave de verificação.

2. Assinatura: S é o algoritmo que recebe sk e uma mensagem m e produz como

saída uma assinatura σ = S(sk,m). A assinatura pode ser escrita na forma Ssk(m).

3. Verificação: V é o algoritmo que recebe uma chave vk, uma mensagem m e uma

assinatura candidata σ e retorna um bit b = V (vk,m,σ) que pode ser escrito

como b = Vvk(m,σ). Para a assinatura candidata ser válida, é necessário que

Vvk(m,Ssk(m)) = 1.

Uma melhoria do algoritmo genérico apresentado acima é a utilização de uma função

hash unidirecional h que é aplicada a m e é utilizada como a mensagem de entrada tanto
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do algoritmo de assinatura como de verificação. Essa melhoria se deve ao fato de que

h(m) tem um tamanho fixo, independente do tamanho de m e é sabido que quanto maior

m, mais tempo se leva para computar Ssk(m). Com isso, tendo h(m) como entrada per-

mite uma eficiência bem maior ao esquema de assinatura.

Então, com a utilização de funções hash (vide seção 2.4.5) para assinatura tem-se

Ssk(h(m)) e para verificação de assinatura b =Vvk(h(m),σ) com Vvk(h(m),Ssk(h(m))) =

1 (A figura 2.10 mostra o funcionamento do esquema de assinatura digital).

Figura 2.10 Assinatura Digital

Existem muitos algoritmos para criação de assinatura: RSA, DSA, Schnorr,etc. To-

dos esses algoritmos seguem as etapas genéricas acima mencionadas. Abaixo é expli-

cado o funcionamento do Schnorr e DSA que são muito utilizados em protocolos de

leilão:

2.5.1 Schnorr

Sejam:

1. Um primo p (p é público)
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2. g ∈ Z
∗
p onde g é gerador de Z

∗
p (g é público)

3. q é a ordem de Z
∗
p e q = p−1 (q é público)

4. x é um número aleatório (x é privado, chamado a chave privada) entre 1 e p−2 e

que 0 < x < q

5. H é uma função hash

6. y = gx mod p (y é a chave pública)

O par (c,s) ∈ {0,1}k ×Z∗
p é a assinatura da mensagem m ∈ {0,1}∗ onde

c = H(g||y||gsyc||m), s = (r−cx) mod q, c = H(g||y||t||m) e t = gr mod p para r ∈ Z∗
p.

2.5.2 DSA

Sejam:

1. p um primo de L bits que possui tamanho que varia de 512 a 1024 e é múltiplo de

64 (p é público);

2. q um fator de 160 bits de p−1(q é público);

3. g = h
(p−1)

q (mod p) onde h é um número menor que p−1 (g é público);

4. x é um número menor que q(x é privado, chamado a chave privada);

5. y = gx (mod p) (y é a chave pública)

6. H uma função hash;

7. m ∈ {0,1}∗ uma mensagem

A assinatura da mensagem m é definida como o par (r,s) onde:

r = (gk mod p) (mod q)

s = (k−1(H(m)+ xr)) (mod q)

A verificação da assinatura é feita pelo cálculo de:

w = s−1 (mod q)
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u1 = (H(m)‖w) (mod q)

u2 = (rw) (mod q)

v = ((gu1‖yu2) (mod p)) (mod q)

Se v = r, a assinatura é válida.

2.6 Certificação Digital

A certificação digital é um meio digital para identificação de uma entidade. Ela é com-

posta de uma assinatura digital, um par de chave pública e privada e um ou mais atribu-

tos de reconhecimento da entidade. Essa entidade pode ser uma pessoa, um hardware,

um software, etc. O certificado é utilizado para assegurar que a chave pública pertence a

uma entidade e que esta possui a chave privada correspondente. Essa verificação é feita

com ajuda da assinatura digital.

O certificado digital funciona como uma carteira de motorista. Uma carteira de mo-

torista associa uma foto e uma assinatura a uma pessoa e é emitida por uma entidade

que atesta esses dados, no caso o departamento de trânsito do país. O mesmo funciona-

mento se aplica ao certificado que tem dados que identificam alguma entidade e que é

emitido por uma autoridade, que se chama "Autoridade Certificadora". A "Autoridade

Certificadora"(AC) é o que chamamos de um terceira parte confiável que atesta os dados

de uma entidade.

O certificado digital veio como uma ferramenta de autenticação de um indivíduo em

larga escala. Como foi explicado na seção 2.4.7, mesmo com a utilização de meios crip-

tográficos eficientes, sem a autenticação das informações, não há como garantir a troca

segura de dados. Foi criado o conceito de assinatura digital para solucionar o problema,

porém como distribuir chaves públicas para assinatura digital em grandes comunidades?

Foi aí que surgiu o conceito de certificado digital.

O certificado digital é constituído de um certificado que é a associação da chave

pública e a identidade de uma entidade. Esse certificado é assinado por uma Autoridade

Certificadora, com a aplicação de uma função hash sobre o mesmo. Esse certificado

é armazenado em um arquivo ou smart card (token) juntamente com sua assinatura e

a respectiva chave privada associada à chave pública. Esses dados são armazenados e
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protegidos por uma senha de acesso que, no caso de um smart card, recebe o nome de

PIN.

2.6.1 X509

O X509 é um padrão internacional de formatos de certificados digitals criado em 1988

pela International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector(ITU-

T) e ISO/International Electrotechnical Communication(IEC). Hoje está na versão 3(v3)

que foi criado em 1996. Abaixo é mostrada uma figura detalhando o formato de um cer-

tificado no padrão X509 v3:

Figura 2.11 Formato X509

Esse formato é o padrão atual de comunicação segura com certificação digital no

protocolo TLS/SSL.
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2.6.2 PKI - Public Key Infrastructure

É o conjunto de hardwares, softwares, pessoas, políticas e procedimentos necessários

para criação, gerenciamento, armazenamento, distribuição e revogação de certificados

digitais.

Consiste de:

1. Uma autoridade certificadora que emite os certificados. Essa emissão é feita

atráves de requisições feitas pelos usuários dos certificados.

2. Uma autoridade registradora que verifica os certificados emitidos pela AC antes

de serem enviados às entidades requisitantes.

3. Um ou mais diretórios onde os certificados emitidos são armazenados.

4. Um sistema de gerenciamento de certificados.

PKI é toda uma estrutura usada para o controle de certificação digital. Geralmente

existe uma PKI central definida por um governo, um país, etc. Novas PKIs são criadas

utilizando-se a idéia de cadeia de associação. Uma PKI nova se referencia a PKI central

ou a outra PKI que é associada indiretamente a central, criando uma hierárquica de

múltiplas PKI. Como cada PKI se constitui de uma autoridade certificadora e outros

elementos já explicados, a partir da hierarquia de PKIs, cria-se a idéia de associação

de autoridades certificadoras, também chamado de "cadeia de certificação". Veja um

exemplo de cadeia de certificação na figura 2.12.

Figura 2.12 Cadeia de Certificação
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Por exemplo, os certificados emitidos pela PKI com Autoridade Certificadora "AC4"

devem possuir dados da cadeia de ACs definido como "AC4 - AC2 - AC1".

Essa idéia de PKI e múltiplas ACs em cadeia é que permite a distribuição segura de

certificados ao redor do mundo. Não é necessário existir somente uma única autoridade

certificadora emissora de todos os certificados, pode-se ter várias espalhadas geografi-

camente permitindo a emissão dos certificados sem gargalos. No Brasil, temos a AC

raiz sendo a ICP-Brasil e outras ACs intermediárias como SERPRO, Receita Federal,

etc; que emitem certificados utilizando o conceito de cadeia de certificados.

2.6.3 Lista de Certificados Revogados

Um certificado pode não ser mais válido após alguma situação como roubo, falsifi-

cação de dados, etc. Então, como indicar que um certificado é inválido nessas situações?

Para solucionar esse problema foi criado um mecanismo através do qual a AC informa

uma lista de certificados digitais inválidos emitidos pela mesma. Essa lista é o que se

chama de lista de "certificados revogados". Uma referência para essa lista fica numa url

especificada pela AC. Essa url é definida em todos os certificados emitidos pela mesma.

Quando o browser ou algum sistema recebe o certificado na comunicação via certifi-

cação, eles verificam se o número serial do certificado pertence a essa lista obtida da

url. Caso pertença, a comunicação deve ser abortada.

2.6.4 Gerando certificados

O processo de emissão de certificados é realizado geralmente através de ferramentas

que fazem requisições de certificados a AC válidas. Os certificados são criados e emi-

tidos pelas AC , e o cliente recebe os mesmos via conexão segura ou indo receber seus

tokens pessoalmente.

O processo de emissão de certificados também pode ser feito sem requisições a au-

toridades certificadoras reais. Um certificado pode ser gerado e ele se auto-assinar, são

os chamados certificados "auto-assinados". São certificados geralmente de teste que

permitem a utilização de certificação de forma mais rápida. A desvantagem é que a

garantia dos certificados emitidos dessa forma é limitada. Abaixo descrevemos breve-
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mente algumas ferramentas comerciais que geram certificados:

2.6.4.1 Key Tool

É uma ferramenta da "Sun"para gerenciamento de certificados digitais, chaves públi-

cas e privadas. Ela vem como componente do ambiente JRE (Java Runtime Enviroment)

da máquina virtual Java (JVM). Ela permite usuários administrarem seus pares de chave

pública/privada e certificados associados para autenticação e verificação de integridade

de dados. A forma de armazenamento desses pares de chaves e certificados são arquivos

seguros chamados de keystore. Como padrão, toda máquina virtual java possui um ar-

quivo keystore, chamado de "cacerts", com os certificados das ACs válidas.

Para gerenciar certificados digitais na ferramenta, utiliza-se o comando keytool que

possui vários parâmetros (http://java.sun.com/javase/6/docs/technotes/

tools/windows/keytool.html). O comando keytool pode ser utilizado para

várias funções: geração de certificados, importação de certificados, requisição de assi-

natura de ACs, etc. A utilização mais importante do keytool é a geração de certificados

que é feita através do comando:

keytool -genkey -keyalg rsa -alias mycert - keystore keystore

Enter keystore password: *********

What is your first and last name?

[Unknown]: XXXXXXX YYY

What is the name of your organizational unit?

[Unknown]: Java Software

What is the name of your organization?

[Unknown]: Sun Microsystems

What is the name of your City or Locality?

[Unknown]: Recife

What is the name of your State or Province?

[Unknown]: PE

What is the two-letter country code for this unit?

[Unknown]: BR

Is <CN=XXXXXXX YYY, OU=Java Software, O=Sun Microsystems,

L=Recife, ST=PE, C=BR> correct?
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Esse comando gera uma keystore com um certificado auto-assinado que possui um par

de chaves pública e privada do tipo RSA.

Geralmente os certificados são assinados por uma AC como já explicado. A ferra-

menta keytool permite que o arquivo keystore gerado possa ser assinado por uma AC vál-

ida. Existe o parâmetro -certreq que faz requisição a uma AC para a assinatura do certifi-

cado gerado. A AC recebe esse arquivo e retorna um arquivo certificado com sua cadeia

de assinaturas de certificado. Esse arquivo é importado na keystore gerada produzindo

um certificado no formato PCK10 assinado pela AC (http://java.sun.com/

j2se/1.4.2/docs/guide/plugin/developer_guide/rsa_signing.html).

Esse é o mecanismo provido pela ferramenta para permitir que sejam gerados ar-

quivos de keystores com certificados reais, assinados por ACs reais.

Na seção de simulação (capítulo 5) do protocolo proposto na dissertação, serão

mostrados os comandos utilizados para a geração de keystore no ambiente de simu-

lação.

2.6.4.2 Open SSL

Ferramenta para implementação dos protocolos SSL v2 e v3 e TLS v1 e gerencia-

mento criptográfico.

Tem funcionamento muito parecido com a keytool da Sun. Ela permite a criação de

certificados para usuários e adição de cadeias de certificados de ACs. A vantagem dessa

ferramenta é sua utilização em sistemas como Linux e servidores Web como Apache.

Geralmente ela é utilizado em aplicações reais para se gerar certificados. Como não

foi objeto de estudo nem foi utilizada a mesma, não será explicado os detalhes de seu

funcionamento nessa dissertação.

2.7 TLS/SSL

TLS é um protocolo criptográfico que provê segurança e integridade de dados para

comunicação sobre redes TCP/IP. Adveio do protocolo SSL que foi criado em 1995 pela

Netscape. Hoje o TLS é padrão para comunicações seguras na internet sendo suportado

pelos browsers: .
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O protocolo funciona entre a camada de transporte TCP e as camadas de aplicações

HTTP, FTP, SMTP, etc. Geralmente é utilizado juntamente com o HTTP, formando o

que é chamado de HTTPS.

O TLS é implementado de tal forma a utilizar certificados digitais para autenticação

dos participantes de uma conexão web.

O TLS possui o funcionamento com autenticação mútua (autentica-se o cliente e o

servidor) que será utilizada no protocolo proposto na dissertação. Abaixo segue como

funciona essa autenticação:

1. Negociação de algoritmo de comunicação

(a) O cliente faz requisição ao servidor pedindo uma conexão segura apresen-

tando ao mesmo a versão do protocolo TLS, lista de cifras suportadas, método

de compressão.

(b) O servidor retorna uma mensagem informando a versão do protocolo, a cifra

escolhida,o método de compressão

2. Troca de chaves e autenticação

(a) O servidor envia para o cliente o seu certificado digital (Como já informado

na seção 2.6.1 o certificado posssui: o nome do servidor, a AC confiável e a

chave pública do servidor).

(b) O servidor faz requisição do certificado digital do cliente.

(c) O servidor informa que terminou o processo de "hand-shake".

(d) O cliente recebe o certificado. Verifica a sua validade em relação a tempo de

expiração e se a AC que o assinou é válida

(e) O cliente envia seu certificado para o servidor.

(f) O cliente envia um número randômico encriptado com a chave pública do

servidor. O cliente e o servidor usarão o número aleatório em comum para

gerar a chave de sessão.

(g) O cliente envia uma mensagem assinada com sua chave privada a fim do

servidor poder autenticá-la.
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3. Encriptação simétrica e autenticação de mensagem.

(a) O cliente envia uma mensagem informando que a partir daquele momento

toda as mensagens serão encriptadas com a chave de sessão.

(b) O cliente envia uma mensagem contendo uma hash e um MAC sobre todas

mensagens recebidas anterioremente.

(c) O servidor decripta a mensagem com a chave de sessão e verifica o hash e

MAC das mensagens.

(d) O servidor também gera um hash e MAC das mensagens recebidas anterior-

mente encriptadas com a chave de sessão.

(e) O cliente decripta a mensagem recebida e verifica a válida do hash e do

MAC.

2.8 Computação Multiparticionada (MPC)

Suponha que dois ou mais participantes p1, p2, ..., pn tenham dados privados d1,d2,

...,dn e os mesmos desejem computar o valor de uma função pública F(d1,d2, ...,dn)

sem revelar suas entradas uns aos outros. Um protocolo de computação multiparti-

cionada é um conjunto de regras concebido para viabilizar tal cenário.É dito seguro se

nenhum participante pode aprender da descrição e do resultado de F mais do que pode

aprender de sua própria entrada.

O problema do milionário é um caso especial da MPC que é utilizado em trocas que

envolvem dois agentes comunicantes.

2.8.1 Problema do Milionário

Dois milionários desejam saber qual deles é o mais rico sem que um saiba in-

formações da fortuna do outro. Foi criado um protocolo por Andrew Chi-Chih Yao

[Yao, 1982] para resolver esse problema. Abaixo segue o funcionamento do mesmo.

No início, existem dois milionários "A"e "B" com fortunas representadas por i e j.

Essas fortunas variam de 1 a 100. Para saber se i ≤ j ou i > j tem-se:
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1. "A" escolhe um número grande x e computa c = EB(x).

2. "A" calcula c− i e envia para "B".

3. "B" calcula privativamente os valores:

(a) yu = DB(c− i+u) para 1 ≤ u ≤ 100

(b) Escolhe um primo grande p e calcula privativamente:

i. zu = yu mod p para 1 ≤ u ≤ 100

(c) Verifica para todo u diferente de v: |zu − zv| ≥ 2 e 0 ≤ zu ≤ p− 1. Caso

seja verdade, prosegue o protocolo, caso contrário escolhe outro primo até

satisfazer condição.

4. "B" entrega a "A" a sequência:

(a) z1,z2, ...,z j,z j+1 +1,z j+2 +1, ...,z100 +1, p (Lembrando que 0 ≤ j ≤ 100).

5. "A" verifica se o i-ésimo número da sequência é congruente a x mod p. Se sim,

"A" conclui i ≤ j se não, i > j.

2.9 Comprometimento de Bit

O protocolo de comprometimento de bit é o método que permite o usuário comprometer-

se com um valor enquanto o mantém guardado, permitindo revelar o valor compro-

metido mais tarde.

A idéia é imaginar o emissor como colocando o seu valor em uma caixa fechada

e dando ao receptor essa caixa. A caixa só pode ser aberta pelo receptor com a ajuda

posterior do emissor.

Protocolo:

1. O emissor "A" escolhe duas cadeias aleatórias R1 e R2.

2. "A" cria a mensagem com o R1, R2 mais um bit b (que pode ter tamanho maior

que um) e envia ao emissor "B" aplicando esses valores a uma função hash H tal

que:
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(a) H(R1||R2||b) onde R1||R2||b é a concatenação das strings geradas com b .

(b) R2 é mantido por "A".

(c) R1 e H(R1||R2||b) são enviados para "B".

3. Quando "A" deseja revelar o valor de sua mensagem:

(a) "A" envia para "B"a mensagem original (R1,R2,b)

(b) "B" computa a função hash H e verifica se o seu valor é igual ao valor

recebido anteriormente de "A".

2.10 Assinatura de Grupo

Uma assinatura de grupo é um tipo de esquema de assinatura criado por

[Chaum & van Heyst, 1991] no qual um indivíduo pode assinar anonimamente uma

mensagem a partir da ajuda de membros de um grupo, i.e., todos podem verificar a

assinatura porém ninguém pode distinguir quem a criou. Para identificação da assi-

natura, existe o indivíduo, gerenciador de grupo, que revela a identidade do assinante

após a finalização do processo da assinatura de grupo.

Chaum e Heyst [Chaum & van Heyst, 1991] propuseram quatro modos de se imple-

mentar o esquema de assinatura de grupo porém foram observados alguns problemas

referenciados por Camenisch [Camenisch, 1998] como: a impossibilidade de adição de

novos membros ao grupo após a inicialização e a não possibilidade de distribuição do

papel do gerente de grupo.

Outros pesquisadores, Lidong Chen [Chen, 1994] e Lidong Chen e Torben Pryds

Pedersen[Chen & Pedersen, 1994], propuseram correções dos defeitos do protocolo de

Chaum e Heyst [Chaum & van Heyst, 1991], mas criaram outros problemas como a

possibilidade do gerente de grupo acusar falsamente um participante do grupo de ter

assinado a mensagem. Camenisch [Camenisch, 1998] propôs um esquema para solução

das falsas acusações a membros do grupo. Ateniese e Camenisch [Ateniese et al., 2000]

propôs a melhoria de Camenisch [Camenisch, 1998] que possibilitou sua utilização para

leilões. O funcionamento básico do esquema proposto por [Ateniese et al., 2000] é:
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1. SETUP: Fase em que é inicializada a chave pública do grupo Y com todos os

parâmetros do sistema e a chave secreta S para o gerente do grupo.

2. JOIN: Fase que permite um usuário se tornar membro do grupo. Produz como

saída o certificado e o segredo de membro para o usuário.

3. SIGN: Fase que permite a assinatura de uma mensagem m. Tem como entrada:

a chave pública do grupo, o certificado de membro, o segredo de membro e a

mensagem m.

4. VERIFY: Permite a verificação da validade da assinatura de uma mensagem em

relação à chave pública do grupo.

5. OPEN: Permite a identificação da identidade de um assinante dados: a mensagem

m, sua assinatura, a chave pública de grupo e a chave secreta do gerente.

Esse esquema é utilizado por Trevathan [Trevathan et al., 2006b] para implementação

de um protocolo seguro que pode ser utilizado em leilões do tipo inglês (ou reverso).

No capítulo 3 será explicado com mais detalhes o funcionamento do esquema e sua

utilização em protocolos de leilões seguros.

2.11 Sistema de Quadro de Avisos

Termo criado por Omote [Omote, 2002], o sistema de quadro de avisos é denomi-

nado como um canal de comunicação público que pode ser lido por qualquer pessoa,

mas que não pode ser modificado a não ser por uma autoridade habilitada.

Omote sugere a utilização desses quadros em leilões seguros. Leilões eletrônicos,

como o Yahoo, utilizam o conceito.

O protocolo proposto na dissertação, baseado nos protocolos de BJK[Lee et al., 2001]

e Chun[Chung et al., 2008], utiliza esse conceito de quadro de avisos que permite aos

compradores acessarem dados do leilão, porém esses não podem ser modificados a não

ser pela pessoa autorizada: o leiloeiro, o gerenciador de registros ou o comprador.
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2.12 Assinatura baseada na Prova de Conhecimento

Assinatura baseada na prova de conhecimento é o conceito criado por Camenish e

Michels [Camenisch & Michels, 1998]. A idéia é testar a veracidade de um logaritmo

discreto atráves do conhecimento da assinatura de uma mensagem. A definição é tal

que: SPK{(α,β ) : y = gα ∧ z = gβ hα}(m) é a prova de conhecimento do logaritmo dis-

creto y na base g e a representação de z para as bases g e h tal que h é igual ao logaritmo

discreto de y na base g.

Esse princípio da prova de conhecimento é utilizado no algoritmo de leilões de

Omote [Omote, 2002], BJK [Lee et al., 2001] e Chung [Chung et al., 2008] para a au-

tenticação. Abaixo é descrito como é feito a prova de conhecimento segundo Omote

utilizando para isso o algoritmo de Schnorr de assinatura digital e o princípio definido

por Camenish e Michels.

Um par (c,s) ∈ {0,1}k ×Zn é a assinatura de uma mensagem m ∈ {0,1}∗ tal que:

1. (c,s) = SPK[(α) : y = gα ](m) = Vi é a assinatura onde:

(a) x ∈ Zn é a chave privada.

(b) m ∈ {0,1}∗.

(c) y = gx (mod n) é a chave pública.

(d) r ∈ Zn.

(e) t = gr (mod n).

(f) c = H(g||y||t||m) onde H é uma função hash.

(g) s = r− cx.

A assinatura é verificada por qualquer pessoa através da equação: c? = H(g||y||gsyc||m).
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CAPÍTULO 3

Protocolos Existentes

Vários protocolos seguros para leilões eletrônicos foram propostos. Cada um desses

protocolos foi criado para atender às características de cada tipo de leilão (Inglês, Se-

lado, etc) seguindo, para isso, vários conceitos criptográficos tais como: Assinatura de

Schnorr, Assinatura de Grupo, etc. Nessa seção, faremos uma análise dos principais

protocolos implementados até agora para leilões do tipo inglês, que podem ser utiliza-

dos para leilões reversos.

3.1 Leilão com Computação Multiparticionada

Protocolo que implementa um leilão utilizando os conceitos de computação se-

gura multiparticionada e comprometimento de bit. Foi proposto, em 2000, por Fangguo

Zhang [Fangguo Zhang, 2000].

3.1.1 Atores

1. Leiloeiro (Representado pela letra "A" no algoritmo)

2. Comprador (Representado pela letra "B" no algoritmo)

3. Servidor do Leilão (Representado pela letra "S"no algoritmo)

3.1.2 Algoritmo

1. Servidor do Leilão ("S") define os k preços possíveis do leilão (w1, ...,wk).

2. O leiloeiro "A" define qual dos possíveis valores é o de venda: w j.
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3. Cada comprador Bi seleciona um lance (preço) ws(i) e utiliza "comprometimento

de bit" para envio de seu lance para o Leiloeiro ("A"):

(a) H(Ri||R
′
i||ws(i)) é calculado onde Ri e R

′

i são cadeias aleatórias criadas con-

forme explicado na seção de comprometimento de bit.

(b) Envia H e Ri para "A".

4. "A" define quais Bi obtiveram valor menor em relação a w j seguindo o protocolo

abaixo que se baseia no problema do milionário apresentado no capítulo 2:

(a) "A" calcula EBi
(x) e envia EBi

(x)−w j para cada Bi, onde x é um inteiro

aleatório grande.

(b) Cada Bi computa k dados tal que:

i. yu = DBi
(EBi

−w j +u), 1 ≤ u ≤ k

ii. zu = yu mod pi onde pi é um primo grande escolhido por Bi com tamanho

menor que x (Bi sabe a magnitude de x e não seu valor).

iii. |zu − zv| ≥ 2 para todas combinações (u,v)

(c) Bi seleciona um inteiro randômico xi e envia para "A"as seguintes séries:

i. xi ∗ z1, ...,xi ∗ (zk +1), pi

(d) "A" define qual Bi mandou cada série para ele.

(e) "A" pede a cada Bi para enviar o xi. "A" apaga xi da série

i. z1, ...,(zk +1), pi

(f) "A" torna a série de cada Bi pública.

(g) "A" verifica se o w j-ésimo número de Bi é igual a x(mod pi) ou não. Se sim,

w j ≤ ws(i), se não w j > ws(i).

(h) Se alguém atingiu o preço w j, o comprador é o vencedor.

(i) Para verificar se o Bi vencedor não alterou seu lance, Bi envia a "A" o seu

R′
i e "A" verifica se Bi agiu corretamente.

(j) Se há mais de um vencedor, "A" seleciona outro menor preço na lista de

preços e os compradores vencedores empatados reiniciam o processo do

leilão.
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(k) Caso contrário, se ninguém atingiu o preço, escolhe outro preço menor que

w j e reinicia o processo com todos os compradores ainda participando.

3.1.3 Análise do Protocolo

Pontos Positivos :

1. Não Forjável:

(a) Utiliza comprometimento de bit para evitar que cada comprador altere seu

lance.

(b) xi é utilizado para evitar que "A" passe parte da informação de Bi a outro

comprador B j.

2. Publicamente Verificável: A série que Bi envia a "A" é tornada pública, evitando

que "A" saiba do resultado do leilão e o modifique.

Pontos Negativos:

1. Computacionalmente Ineficiente:

(a) A forma de cálculo de lances e seu envio é muito custosa.

(b) Há também a limitação do intervalo de preços ter k elementos (0 ≤ wi ≤ ∞

onde 0 ≤ i ≤ k).

3.1.4 Conclusão

Uma das características de protocolos de leilões seguros é o requisito de eficiẽncia com-

putacional. Então, não se recomenda a utilização desse algoritmo para sistemas reais.

3.2 Leilão Inglês com Chave de Grupo

Protocolo criado utilizando a idéia de assinatura de grupo definida por

[Chaum & van Heyst, 1991]. Segundo a seção 2.10, foram definidas por Giuseppe Ate-
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niese e Camenisch [Ateniese et al., 2000] as etapas SETUP, JOIN, SIGN, VERIFY e

OPEN para a criação de um modelo de assinatura de grupo eficiente e aplicável em

leilões seguros.

Essas etapas são equivalentes em um leilão a: Inicialização = SETUP, Registro =

JOIN, Enviar Lance = SIGN + VERIFY e Definição de Vencedor = OPEN + Outras

Operações.

Abaixo seguem-se as explicações dessas etapas:

3.2.1 Inicialização:

1. Sejam os seguintes parâmetros de segurança k e lp. Sejam λ1, λ2, ξ1 e ξ2 tamanhos

tal que λ1 > λ2 +k+2, λ2 > 4lp, ξ1 > ξ2 +k+2 e ξ2 > λ1 +2. Sejam ainda τ e Λ

dois intervalos de inteiros tal que: Λ =]2λ1 −2λ2,2λ1 +2λ2[ e τ =]2ξ1 −2ξ2,2ξ1 +

2ξ2[.

2. O gerenciador de registro define a chave pública do grupo e sua chave privada

seguindo os passos:

(a) Escolhe dois números primos seguros p e q (tais que p = 2p′ + 1 e q =

2q′ +1 onde p′ e q′ são primos) e definem o módulo RSA n = p.q;

(b) Escolhe elementos aleatórios: a, a0, g, h ⊂ QR(n) (vide seção 2.3.11).

(c) Escolhe sua chave secreta x ∈ Z
∗
n e define y = gx (mod n)

(d) Publica a chave pública do grupo como : Y = (a,a0,g,h,n,y).

3.2.2 Registro

O comprador se registra com o Leiloeiro e o Gerenciador de Registros.

Registro com o Leiloeiro:

1. O comprador submete uma requisição ao Leiloeiro para participar do Leilão.

(a) O comprador gera um número aleatório sn e a assinatura tal que:
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i. M1 = Ωbi
(IDbi

,request,sn) a qual envia ao Leiloeiro onde Ωbi
é a assi-

natura do comprador, IDb é um identificador do comprador e request é

um pedido de registro.

(b) O leiloeiro verifica se M1 é válida através da chave pública do comprador.

(c) O leiloeiro armazena os valores IDbi
e sn do comprador.

(d) O leiloeiro gera M2 tal que:

i. M2 = ΩA(sn) é a assinatura de sn pelo Leiloeiro.

(e) M2 é o identificador que é verificável tanto pelo comprador como pelo Geren-

ciador de Registros.

Registro com o Gerenciador de Registros (GR):

1. O comprador se registra com o gerenciador de registro para obter a sua chave

secreta e um certificado de associação ao grupo do leilão.

(a) O comprador seleciona dois expoentes x′i e r′ e calcula C1 = gx′ihr′ (mod n)

para o GR.

(b) O comprador envia:

i. M3 = {M2,C1}

(c) O GR verfica se C1 ∈ QR(n)

(d) O GR seleciona aleatoriamente αi e βi e define M4 = {αi,βi}. M4 é enviado

para o comprador.

(e) O comprador calcula:

i. xi = 2λ1 +(αix
′

i +βi mod 2λ2)

ii. C2 = axi (mod n)

iii. M5 = {C2}.

(f) M5 é enviado para o GR.

(g) O GR verifica se C2 ∈ QR(n).

(h) O GR seleciona um valor aleatório ei ∈ τ

(i) O GR calcula:
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i. Bi = (C2ao)
1/ei (mod n)

ii. M6 = {Bi,ei} (Bi e ei formam o certificado de membro do comprador).

(j) M6 é enviado para o comprador.

(k) O comprador verifica se axiao = B
ei
i (mod n).

(l) GR publica f = e1 ∗e2 ∗ .....∗el onde 1 ≤ i ≤ l e ei é o expoente do membro

i do grupo.

3.2.3 Dando o Lance

1. O comprador escolhe um valor aleatório w e calcula:

(a) T1 = Biy
w (mod n),

(b) T2 = gw (mod n),

(c) T3 = ge1hw (mod n).

2. O comprador escolhe números aleatórios r1,r2,r3,r4 e calcula:

(a) d1 = T
r1

1 /ar2yr3 , d2 = T
r1

2 /gr3 ,

(b) c = H(g‖h‖a0‖a‖T1‖T2‖T3‖d1‖d2‖d3‖d4‖m),

(c) s1 = r1 − c(ei −2ξ1),

(d) s2 = r2 − c(xi −2λ1),

(e) s3 = r3 − ceiw,

(f) s4 = r4 − cw.

3. O comprador escolhe um número aleatório win (Esse valor é utilizado para iden-

tificação do comprador vencedor) e calcula:

(a) M7 = (c,s1,s2,s3,s4,T1,T2,T3,win).

4. O comprador envia M7 para o leiloeiro.

5. O leiloeiro, utilizando a chave pública do grupo Y , calcula:
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(a) c′ = H(g‖h‖y‖a0‖a‖T1‖T2‖T3‖

(ac
0T

(s1−c
ξ1
2 )

1 )/(as2−c2λ1 ys3)‖(T
s1−c

ξ1
2

2 )/(gs3)‖T c
2 gs4‖T c

3 gs1−c
ξ1
2 hs4‖m).

6. O leiloeiro verifica a assinatura do comprador através da igualdade c? = c′.

3.2.4 Determinação do Vencedor

1. O leiloeiro assina com sua chave privada o lance que foi definido como o vence-

dor, i.e., o lance com maior (ou menor) valor. Depois o coloca no quadro dos

vencedores.

2. O comprador verifica no quadro dos vencedores se é ele o vencedor. Caso seja,

ele apresenta o seu lance e o número aleatório win gerado no período de envio de

lance.

3. O Leiloeiro verifica se win pertence ao lance vencedor e caso seja verdade, ele o

declara oficialmente como vencedor.

3.2.5 Análise

A análise é feita a nível do custo 1 computacional para cada fase de um leilão eletrônico:

1. Registro com o Leiloeiro:

(a) Uma assinatura (1A2) e uma verificação de assinatura (1VA) por comprador.

(b) Então custo: 1A+1VA para cada comprador.

2. Registro com o GR:

(a) Seis exponenciações (6E), duas verificações de existência em QR(n)(2V E),

duas assinaturas (2A), duas verificações de assinatura (2VA) e cálculo da

função f (F).

1No cálculo do custo é levado em conta o número de operações realizadas pois admite-se o prévio

conhecimento do custo logarítmico de cada uma delas (assinatura, exponenciação, etc) que é o mesmo

para todos os tipos de protocolos de leilão eletrônico.
2Operações: A - Assinatura, E - Exponenciação, GA- Geração Assinatura, VA - Verificação de Assi-

natura, VE- Verificação de Existência
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(b) Então o custo é: 6E +2V E +2A+2VA+F para cada comprador.

3. Dando o Lance:

(a) Treze exponenciações (13E), uma assinatura (1A) e uma verificação de assi-

natura (1VA) por comprador.

(b) Então o custo é: 13E +1A+1VA para cada comprador.

4. Definindo o vencedor:

(a) Uma assinatura (1A), uma verificação de assinatura (1VA) e outra verificação

do valor de win para o vencedor feita pelo Leiloeiro.

(b) Então o custo é: 1A+1VA+1V para o vencedor.

3.2.5.1 Características

Esse protocolo tem custo alto em número de operações (13 exponenciações para a fase

de "Dar o Lance"), o que o inviabiliza na prática.

3.3 Leilão com Assinatura de Conhecimento

Protocolo criado por Omote [Omote, 2002], foi o primeiro que realmente se mostrou

viável na prática apesar de ainda possuir custo mais alto em relação a outros protocolos

propostos.

Possui as entidades Leiloeiro, Gerenciador de Registro (GR) e Comprador definidas

no leilão. Abaixo segue como funciona o leilão.

O protocolo usa a seguinte notação:

1. Bi é um comprador com i = 1, ...., I onde I é o número total de compradores.

2. xi é a chave privada e yi = gxi (mod p) é a chave pública do comprador Bi.

3. r é um número aleatório gerado pelo gerenciador de registro (r ∈ Zq).

4. s é um número aleatório gerado pelo leiloeiro (s ∈ Zq).
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5. Ti é a chave do leilão para um comprador Bi.

3.3.1 Inicialização

O Leiloeiro gera dois primos p e q tais que existe um elemento gerador g ∈ Zp de

ordem q.

3.3.2 Registro do Comprador

1. Uma compradora, Alice, escolhe sua chave privada xi e computa sua chave pública

yi = gxi (mod p).

2. Alice envia yi para o GR e se autentica com o mesmo através da prova de conhe-

cimento via assinatura da mensagem mr:

V1i = SPK[(α) : yi = gα ](mr) onde mr é publicada pelo GR e V1i é calculada se-

gundo definido na seção 2.11.

Se Alice provar que ela é quem diz ser, o GR publica yi com seu nome na lista de

participantes do leilão.

3.3.3 Preparação do Leilão

1. O GR gera um número aleatório r ∈ Zq e calcula:

(a) yr
i (mod p) para todo i = 1, ..., I.

(b) gr.

OBS: Cada valor de yr
i (mod p) se torna a chave pública para cada comprador do

leilão.

2. O GR publica yr
i (mod p) e gr para cada comprador.

3. O Leiloeiro gera um número aleatório s ∈ Zq e calcula:

(a) grs (mod p) utilizando gr calculado por GR.
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(b) Ti = (yr
i )

s (mod p)

OBS: Cada comprador tem Ti como sendo a sua chave do leilão. Um comprador pode

calcular Ti já que grs é público e (grs)xi (mod p) = (yr
i )

s (mod p). O GR não sabe a

correspondência de yr
i e Ti. O Leiloeiro não sabe a correspondência de yi e Ti.

3.3.4 Dando o Lance

Cada comprador dá seu lance (IDTi,mi,V2i) informando:

1. IDTi = identidade da chave Ti.

2. mi = (id do leilão || valor do lance)

3. V2i = SPK[(α) : Ti = (grs)α ](mi) onde α = xi e xi é a chave privada do comprador.

O Leiloeiro recebe os lances dados, verifica suas assinaturas via as chaves públicas

dos respectivos compradores e, caso estejam corretas, armazena-os.

3.3.5 Definindo o Vencedor

Suponha que seja o lance (IDTj,mi,V2 j) o vencedor, então o Leiloeiro deve provar

a GR que Tj corresponde a yr
j a fim do mesmo validar o lance. Para isso, o Leiloeiro

calcula V3 j tal que:

1. V3 j = SPK[(α) : Tj = (yr
j)

α ](mr).

O Leiloeiro publica V3 j com (Tj,y
r
j,m j,V2 j) onde Tj e yr

j são utilizados para provar

V3 j e Tj e grs para provar V2 j.

3.3.6 Anúncio do Vencedor

O GR deve provar que há correspondência entre o vencedor yr
j e y j. Para isso GR

calcula V4 j:

1. V4 j = SPK[(α) : yr
j = (gr)α ](ma).

OBS: Qualquer pessoa, com os valores yr
j e gr, pode provar a identidade do vencedor.
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3.3.7 Análise

A análise é feita a nível do custo computacional para cada fase de um leilão eletrônico:

1. Registro:

(a) Uma assinatura de Schnorr (1A) e uma verificação de assinatura (1VA) por

comprador:

i. Total: 1A+1VA para cada comprador.

2. Preparação do Leilão:

(a) Uma exponenciação feita pelo Leiloeiro para cada comprador (1E) e uma

exponenciação feita pelo GR para cada comprador (1E):

i. Total: 2E para cada comprador.

3. Dando o Lance:

(a) Uma assinatura de Schnorr (1A), uma verificação de assinatura (1VA) por

comprador e uma exponenciação feita pelo GR para cada comprador (1E).

i. Total: 1E +1A+1VA para cada comprador.

4. Definindo o vencedor:

(a) Uma assinatura de Schnorr (1A) e uma verificação de assinatura (1VA) para

o vencedor, feitas pelo Leiloeiro; uma assinatura de Schnorr (1A) e uma

verificação de assinatura (1VA) para o vencedor, feitas pelo GR.

i. Total: 2A+2VA para o vencedor.

3.3.7.1 Características

O protocolo atende a todas as características de segurança de um leilão eletrônico.

O problema com sua utilização é o custo para provar a correspondência de Tj e yr
j

(Leiloeiro) e depois yr
j e y j (GR) que requer a criação e verificação de assinatura dupla-

mente (2A + 2VA) que comparado com os protocolos de BJK e Chung (os protocolos

seguintes) é ineficiente.
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3.4 Leilão com Registro Único e Verificabilidade Pública

Protocolo criado por BJK que serve como base ao proposto na dissertação. A seguir

são definidos os elementos básicos utilizados pelo protocolo. Logo após, é mostrado o

funcionamento do protocolo em si.

Quadro 3.1 Entidades.

Entidade Definição

É responsável pelo processamento

do registro dos compradores.

Mantém um banco de dados de informações

dos compradores.

Gerenciador Cria as chaves de rodadas e as publica no quadro de

de Registro(GR) "Chaves de Rodada".

Ajuda o leiloeiro na publicação do vencedor durante o período

de definição do vencedor.

Tem uma chave privada xa e uma chave pública

ya = gxa (mod p).
Gera números aleatórios (r) para cada comprador

e armazena-os em um banco de dados seguro.

Publica a informação do vencedor no quadro

de "Definição de Vencedor" no período do anúncio de vencedor.

Leiloeiro Prepara ingressos de rodada do leilão utilizando os números

randômicos r e as chaves de rodadas de compradores.

Publica a informação do vencedor no quadro

de "Definição de Vencedor" no período do anúncio de vencedor.

Tem uma chave privada xi e uma chave pública

yi = gxi (mod p)
Comprador (Bi) Registra-se com GR para entrar na rodada do leilão.

Participa na rodada de leilão usando o ingresso de rodada

gerado pelo Leiloeiro.
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Quadro 3.2 Quadros.

Nome Definição

Registro Armazena a identidade e a chave pública do comprador.

É atualizado pelo GR.

Chaves de Rodada Armazena Y k
i = y

hk(ti)
i . É atualizado pelo GR.

Ingressos de Rodada Armazena (Ti,(Y
k
i )ri ,gri). É atualizado pelo Leiloeiro.

Quadro 3.3 Banco de Dados.

Nome Definição

BD Usuário GR mantém informação secreta do usuário.

BD Números Randômicos O Leiloeiro mantém os números aleatórios secretos

utilizados para geração do ingresso de rodada de leilão.

3.4.1 Fases
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1. Registro

(a) Bi tém uma chave privada xi e sua chave pública yi = gxi (mod p).

(b) Bi escolhe uma cadeia aleatória ti ∈ {0,1}∗ e a mantém segura.

(c) Bi envia (Bi,yi, ti) para o GR e se autentica provando o conhecimento de sua

chave privada xi via assinatura de conhecimento de Schnorr.

(d) GR recebe os dados e armazena no BD de usuário: (Bi,yi)

(e) GR calcula a chave de rodada como: Y k
i = y

hk(ti)
i (mod p) para todos os n

compradores válidos (onde hk(ti) é uma função hash em cadeia).

(f) GR atualiza o quadro de "Chaves de Rodada" com o valor calculado.

Observações:

O comprador Bi pode verificar se sua chave de rodada está listada no "Quadro de

Chaves de Rodada".

Ninguém exceto o GR e o Bi sabem a correspondência entre yi e (Y k
i ).

2. Configuração da Rodada

(a) O Leiloeiro acessa a lista dos n compradores válidos (Y k
i ) do "Quadro de

Chaves de Rodada".

(b) O Leiloeiro atribui n números aleatórios r1, ....,rn ∈Zq para cada comprador

válido onde q é público (lembrando que g, p e q são públicos).

(c) O Leiloeiro calcula ((Y k
i )ri (mod p),gri

i (mod p)) onde k é o número da

rodada, g é valor público e ri é um número aleatório para Bi, já calculado.

(d) O Leiloeiro calcula Ti = h((Y k
i )xa (mod p)), onde xa é a sua chave privada.

(e) O Leiloeiro publica os ingressos da rodada (Ti,(Y
k
i )ri (mod p),gri (mod p))

para cada comprador (o ingresso é uma tripla).

(f) O Leiloeiro armazena (Ti,ri) secretamente no banco de dados de Ingressos

de Rodada.
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Observações:

O Leiloeiro não sabe a correspondência entre yi e (Y k
i ) (mod p) como GR não

sabe de Ti e ri.

Seja que o comprador pode verificar seu ingresso de rodada Ti calculando:

Ki = y
xa
i (mod p) = y

xi
a (mod p) como definido na troca Diffie-Hellman e o in-

gresso de rodada (Ti,(Y
k
i )ri (mod p),gri (mod p))

Então:

Ti = h((Y k
i )xa (mod p))= h((y

hk(ti)
i )xa (mod p))= h((yxa

i )hk(ti) (mod p))= h((yxi
a )hk(ti)

(mod p)) = h(K
hk(ti)
i (mod p)) e esse valor pode ser calculado por Bi porque ele

possue Ki e ti e sabe calcular hk(ti). Lembrando que Ki = y
xi
a (mod p) = y

xa
i

(mod p) como definido na troca de chaves com o algoritmo Diffie-Hellman.

3. Dando o Lance

O comprador Bi que quiser participar da rodada k do leilão deve seguir os seguintes

passos:

(a) Calcula sua chave de rodada Y k
i = y

hk(ti)
i (mod p) e verifica se a mesma está

no quadro de "Chaves de Rodadas" definidas por GR.

(b) Calcula Ti = h(y
hk(ti)xi
a (mod p)) e acessa o seu ingresso de rodada (Ti,(Y

k
i )ri

(mod p),gri (mod p)) no quadro de "Ingressos de Rodada".

(c) Verifica a validade do ingresso validando (gri)hk(ti)xi (mod p) =? (Y k
i )ri

(mod p). Caso haja problemas informa ao Leiloeiro.

(d) Prepara seu lance (Ti,mi,Vi) como identificado abaixo:

i. mi = (id leilao || valor do lance)

ii. Assina Vi = SK[αi : (Y k
i )ri = (gri)αi](mi) onde αi = hk(ti)xi.

iii. Envia mi concatenado com Vi para o GR.

(e) Bi atualiza o quadro de "Lances" quando Vi é válido e o lance for menor que

o lance corrente da rodada k.

Observações:

Note que a assinatura Vi pode ser verificada por qualquer pessoa posteriormente

ao fim da rodada do leilão.
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4. Definição do Vencedor

(a) Assumindo que o lance m j do comprador B j é o vencedor após o período do

leilão ter terminado, GR e o Leiloeiro juntos anunciam o vencedor seguindo

os passos:

i. O Leiloeiro anuncia que (Tj,m j,V j) é o lance vencedor

ii. O Leiloeiro coloca (Tj,r j,V j) no quadro de "Vencedores" que revela a

correspondência de Y k
j e (Y k

j )
r j .

iii. GR coloca (Y k
j ,h

k(t j),y j) no quadro de "Vencedores" que revela a cor-

respondência de Y K
j = y

hk(t j)
j e y j. Isso mostra que B j é o vencedor.

(b) Qualquer pessoa pode verificar que B j é o vencedor utilizando os valores

públicos r j e hk(t j).

3.4.2 Análise

A análise é feita a nível do custo computacional para cada fase de um leilão eletrônico:

1. Registro:

(a) Uma geração de assinatura e uma verificação de assinatura: (1GA + 1VA)

por comprador.

i. Total: 1 GA + 1 VA

2. Preparação do Leilão:

(a) Geração de Chave de Rodada requer uma exponenciação e geração de In-

gresso de Rodada três exponenciações modulares.

i. Total: 4E para cada comprador.

3. Dando o Lance:

(a) Um envio de lance requer duas exponenciações modulares e uma geração de

uma assinatura.

i. Total: (2E +1GA) para cada comprador.
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4. Definindo o vencedor:

(a) A definição do vencedor requer duas exponenciações modulares e uma ver-

ificação de assinatura.

i. Total: (2E +1GA) para cada comprador.

3.4.2.1 Características

Esse protocolo foi o primeiro protocolo para leilões eletrônicos do tipo inglês a aten-

der a todas as características de um leilão eletrônico seguro e ser eficiente computa-

cionalmente. Seus problemas de segurança estão na troca de chaves do Comprador com

o Leiloeiro que é feita sem autenticação e também a inexistência de tratamento para

ataques não criptográficos a leilões: Sniping e Collusive Shill Bidding. Uma solução

para os mesmos é proposta nessa dissertação.

3.5 Leilão de Chung

O protocolo proposto por Chung [Chung et al., 2008], é uma melhora dos definidos

por Omote [Omote, 2002] e BJK [Lee et al., 2001]. As melhorias propostas por Chung

foram: diminuição da quantidade de informações do quadro de "Ingressos de Rodada"

e a não obrigação do leiloeiro criar um número aleatório para cada comprador. Abaixo

segue a definição de como são feitas essas melhorias.

3.5.1 Inicialização

GR e o Leiloeiro definem em conjunto os parâmetros do leilão segundo os passos

abaixo:

1. GR estabelece um quadro onde é postado dois tipos de informações.

(a) As identidades e as chaves de registros correspondentes para todos os com-

pradores.

(b) As chaves de leilão para todos os compradores da j-ésima rodada do leilão.
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2. GR declara os parâmetros p, q, g e h publicamente.

3. O Leiloeiro com o GR estabelecem um quadro de "Definição de Vencedor" (A

idéia é a mesma proposta por BJK em seu protocolo).

4. O Leiloeiro posta todos os certificados dos compradores no quadro de "Certifica-

dos Compradores".

5. O Leiloeiro seleciona aleatoriamente um inteiro SKL ∈ Z∗
q como sua chave privada

e calcula sua chave pública como: PKL = gSKL (mod p)

3.5.2 Registro

Um comprador Bi para participar do leilão se registra seguindo os passos:

1. Seleciona randomicamente um inteiro SKi ∈ Z∗
q e o mantém como sua chave pri-

vada e calcula sua chave pública como: RKi = gSKi (mod p)

2. Seleciona randomicamente um inteiro ki ∈ Z∗
q e o armazena secretamente.

3. Seleciona randomicamente um inteiro t1,i ∈ Z∗
q para determinar a informação de

verificação de RKi, γi e εi utilizando as equações abaixo:

γi = h(gt1,i (mod p)),

εi = t1,i +SKi.γi.

4. Transmite {RKi,ki,γi,εi} para o GR via um canal seguro (canal encriptado).

5. Após receber {RKi,ki,γi,εi}, GR o valida utilizando as equações abaixo:

γ
′

i = h(gεi .RK
−γi

i mod p)

γi? = γ
′

i

6. Coloca no quadro de "Compradores" a identidade de Bi e o valor de RKi.

7. GR armazena ki e a identidade de Bi num banco de dados seguro.
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3.5.3 Geração de Chave de Leilão

O GR gera chaves de leilão para cada comprador Bi (conjunto de compradores

U = B1,B2, ...,Bi) na j-ésima rodada com a seguinte equação:

Yi, j = RK
h j(ki)
i (mod p) ,

GR coloca os valores de Yi, j no quadro de "Chaves de Leilão".

Qualquer comprador Bi pode verificar se seu certificado foi determinado correta-

mente através da checagem do quadro de "Chaves de Leilão".

3.5.4 Preparação para o Leilão

O Leiloeiro gera n certificados Ci, j para todos os compradores utilizando as chaves

Yi, j advindas do quadro de "Chaves de Leilão" segundo os passos abaixo:

1. Seleciona aleatoriamente um inteiro r j ∈ Zq para definir o parâmetro g j utilizando

a equação definida abaixo:

g j = gr j (mod p)

2. Gera todos os parâmetros secretos Si, j para cada comprador Bi a fim de determi-

nar os certificados Ci, j utilizando a equação abaixo:

Si, j = Y
SKL
i, j (mod p),

Ci, j = Y
r j.Si, j

i, j (mod p)

3. Todos os certificados são colocados no quadro de "Certificados dos Compradores".

3.5.5 Dando o Lance

Para cada comprador Bi participar da j-ésima rodada, ele segue os passos abaixo:

1. Calcula Si, j utilizando a chave pública do leiloeiro PKL como determinado abaixo:

Si, j = PK
h j(ki).SKi

L (mod p).
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2. Calcula o certificado do leilão Ci, j utilizando Si, j e sua chave privada SKi baseado

na equação abaixo:

Ci, j = g
h j(ki).Si, j.SKi

j (mod p)

3. Verifica se o valor Ci. j calculado pertence ao quadro de "Certificados dos Com-

pradores".

4. Seleciona um inteiro aleatório t2,i ∈ Zq. Determina o seu lance lancei, j e gera sua

assinatura {αi, j,βi, j} via algoritmo de Schnorr segundo as equações abaixo:

αi, j = h(g
t2,i

j mod p||lancei, j)

βi, j = (t2,i +αi, j.h
j(ki).SKi, j)

5. Coloca a informação {Ci, j, lancei, j,αi, j,βi, j} no quadro "Lances dos Compradores".

3.5.6 Verificação

Qualquer pessoa pode verificar a validade dos lances enviados a partir da equação

abaixo:

α
′

i, j = h((g
βi, j

j .C
−αi, j

i, j mod p) ‖ lancei, j))

αi, j? = α
′

i, j.

3.5.7 Anúncio de Vencedor

Após o término da rodada do leilão, o comprador com o maior (ou menor) valor do

lance é o vencedor. GR e o Leiloeiro colocam as seguintes informações no quadro de

"Anúncio de Vencedor":

1. O Leiloeiro coloca as seguintes informações do comprador vencedor: {Ci, j,(r j.Si, j),Yi, j}.

Qualquer pessoa pode verificar a relação de Ci, j e Yi, j pela equação:

Ci, j = Y
r j.Si, j

i, j (mod p)

2. O GR coloca as seguintes informações do comprador vencedor: {Yi, j,h
j(ki),RKi}.

Qualquer pessoa pode verificar a relação de RKi e Yi, j e com isso determinar a

identidade do comprador vencedor através da equação:

Yi, j = RK
h j(ki)
i (mod p)

64



3.5.8 Análise

A análise é feita a nível do custo computacional para cada fase de um leilão eletrônico:

1. Registro:

(a) Uma geração de assinatura e uma verificação de assinatura: (1GA + 1VA)

por comprador:

i. Total: 1 GA + 1VA.

2. Preparação do Leilão:

(a) Geração de chave do leilão (1E) e geração de certificado (3 E):

i. Total: (4E) para cada comprador.

3. Dando o Lance:

(a) Um envio de lance (2E) e uma geração de uma assinatura (1GA).

i. Total: (2E +1GA) para cada comprador.

4. Verificação de Lance:

(a) Uma verificação de assinatura para cada comprador que enviou seu lance.

i. Total: (1VA) para cada comprador.

5. Definindo o vencedor:

(a) A definição do vencedor requer duas exponenciações modulares.

i. Total: (2E) para cada comprador.

3.5.8.1 Características

O protocolo removeu a dependência de geração de número aleatório pelo Leiloeiro

sempre que é realizada uma rodada do leilão. Outra melhoria foi a diminuição do

tamanho do "Ingresso de Leilão" de três elementos (uma tripla o define em BJK) para

um elemento (um valor o define em Chung).

Apesar das melhorias apresentadas, o algoritmo de Chung possui uma fase a mais
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de verificação de certificado que é feita para cada comprador aumentando o custo em

muito. O protocolo de BJK não necessita disso, só utilizando verificação de assinatura

na fase de anúncio do vencedor.

3.6 Comparativo

Abaixo é mostrado um quadro com o comparativo dos cinco protocolos analisados

para leilões eletrônicos do tipo Inglês.

Quadro 3.4 Comparativo dos Protocolos.

Protocolo Custo Pontos Positivos Pontos Negativos

MPC Muito Alto Uso Comprometimento de Bit Limitado os valores

dos lances e alto custo do algoritmo.

Camenisch Alto Chave de Grupos permite Dependência de muitos

anonimato global parâmetros e muitos cálculos.

Omote Médio Primeiro a ser viável Não é eficiente

para anúncio de vencedor.

BJK Baixo Viável para prática Não contempla ataques

não criptográficos.

e ataque homen-no-meio.

Chung Baixo Melhora de performance Fase a mais

na geração de ingresso de verificação do certificado

e diminuição do tamanho de comprador.

da chave de ingresso
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CAPÍTULO 4

Nosso Protocolo

O nosso protocolo tem como objetivo principal ser uma melhoria, em termos de efi-

ciência computacional, dos protocolos já apresentados mas ele vem também como um

avanço em relação a ataques de Collusive Shill Bidding e Sniping, ataques esses que não

foram levados em conta nos protocolos anteriores.

O nosso protocolo se baseia no apresentado por BJK com adição de certificado di-

gital DSA para autenticação e de um módulo de análise de fraudes para os ataques de

Collusive Shill Bidding e Snipping.

O protocolo proposto foi publicado na Secrypt 2009 [Ribeiro & de Queiroz, 2009].
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Quadro 4.1 Entidades.

Entidade Definição

Tem um certificado DSA para autenticação na

troca de dados.

É responsável pelo processamento do registro

dos compradores.

Mantém um banco de dados de informações

dos compradores.

Gerenciador de Registro(GR) Cria as chaves de leilão e as publica no quadro

de "Chaves de Leilão".

Ajuda o leiloeiro na publicação do vencedor

durante o período de definição do vencedor.

Tem um banco de dados de autoridades certificadoras

válidas(ACs) as quais podem assinar certificados

DSAs dos compradores.

Verifica se o certificado de comprador é assinado

por uma AC válida. Se é válido e se é revogado.

Implementa políticas para evitar o Snipping.

Tem uma chave privada xa e uma chave pública

ya = gxa (mod p) oriundas de seu certificado DSA.

Gera números aleatórios (r) para cada comprador

e armazena-os em um banco de dados seguro.

Leiloeiro Prepara ingressos de leilão utilizando os números

aleatórios r e as chaves de leilões de compradores.

Publica a informação do vencedor no quadro

de "Definição de Vencedor" no período do anúncio

de vencedor.

Tem uma chave privada xi e uma chave pública

yi = gxi (mod p) oriundas de seu certificado DSA.

Comprador (Bi) Registra-se com GR para entrar no leilão.

Participa no leilão usando o ingresso

de leilão gerado pelo Leiloeiro.
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Quadro 4.2 Quadros.

Nome Definição

Registro Armazena a chave pública do comprador. É atualizado

pelo GR.

Chaves de Leilão Armazena Y k
i = y

hk(ti)
i . É atualizado pelo GR.

Ingressos de Leilão Armazena (Ti,(Y
k
i )ri ,gri). É atualizado pelo Leiloeiro.

Lances Armazena (Vj,m j,Tj, time j). É atualizado pelo Comprador.

Fraude Armazena o id do fraudador.

Quadro 4.3 Banco de Dados.

Nome Definição

Informação de Comprador Mantém informação dos compradores.

Ingressos de Leilão Mantém os ingressos de rodada e os números

randômicos privados utilizados para gerá-los.

Autoridades Certificadoras Mantém as chaves públicas das

autoridades certificadoras(ACs).

Fraude Mantém o cpf e as chaves públicas

de compradores detectados no módulo de fraude.

Lances Mantém os lances dos compradores

de um leilão específico mandados em um tempo específico.

Essas informações são utilizadas pelo módulo de

Fraude e no cálculo da taxa de lances por minuto.

Essa taxa informa se nos x minutos finais houve um

grande aumento de lances indicando que

provavelmente há um ataque de Snipping.
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4.0.1 Fases

1. Registro

(a) Bi tém uma chave privada xi e sua chave pública yi definidas no seu certifi-

cado digital DSA.

(b) Bi se registra com GR utilizando o certificado DSA para construir uma

conexão SSL com autenticação mútua. O certificado é verificado através do

banco de autoridades certificadoras válidas. É verificada a validade do certi-

ficado e se o certificado não está incluído na lista de certificados revogados

de sua AC. Também é verificado se o cpf ou chave pública do comprador

não pertence a lista de compradores fraudulentos.

(c) Após Bi estar autenticado, ele escolhe uma cadeia aleatória ti ∈ {0,1}∗ e a

mantém segura encriptando-a com sua chave privada definida no seu certifi-

cado digital.
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(d) Bi envia ti, seu certificado certi e y
xi
a (mod p) para o GR encriptando os

dados com a chave pública do mesmo.

(e) GR decripta os dados de Bi e publica (yi) no "Quadro de Registro" (veja

figura acima) e mantém (yi, ti,k) secretamente no banco de dados de infor-

mações de compradores onde, k é o número do leilão.

(f) GR calcula a chave de leilão como: Y k
i = y

hk(ti)
i (mod p) para todos os n

compradores válidos.

(g) GR armazena as chaves de leilão no quadro de "Chaves de Leilão".

(h) GR envia yi para o Leiloeiro e pede para o mesmo gerar y
xa
i (mod p).

(i) O Leiloeiro calcula y
xa
i (mod p), encripta o dado com a chave pública de

GR e manda y
xa
i mod p de volta.

(j) GR recebe o dado e o descriptografa, envia y
xa
i (mod p) para Bi encriptando-

o com a chave pública do certificado do mesmo.

(k) Bi recebe y
xa
i (mod p) encriptado, decriptografa e armazena o mesmo lo-

calmente encriptando-o com sua chave privada utilizando para isso o es-

quema de El Gamal. Lembrando que Ki = y
xa
i (mod p) = y

xi
a (mod p) como

definido pelo protocolo de Diffie-Hellman para troca de chaves.

Observações:

O comprador Bi pode verificar se sua chave de leilão está listada no "Quadro de

Chaves de Leilão".

Ninguém exceto o GR e o Bi sabem a correspondência de yi e (Y k
i ).

2. Configuração do Leilão

(a) O Leiloeiro acessa a lista dos n compradores válidos (Y k
i ) do "Quadro de

Chaves de Leilão".

(b) O Leiloeiro atribue n números aleatórios r1, ....,rn ∈ Zq para cada com-

prador válido onde q é recuperado da chave pública do certificado digital

do Leiloeiro (Lembrando que g, p e q são os mesmos para os certificados

digitais envolvidos).
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(c) O Leiloeiro calcula as chaves de leilão do leilão ((Y k
i )ri (mod p),gri

i (mod p))

onde k é o número do leilão, g é o valor advindo da chave pública do seu

certificado digital e ri é um número aleatório para Bi.

(d) O Leiloeiro calcula os ingressos de leilão Ti = h((Y k
i )xa) (mod p) onde xa é

a sua chave privada.

(e) O Leiloeiro publica os ingressos de leilão (Ti,(Y
k
i )ri (mod p),gri (mod p)).

(f) O Leiloeiro armazena (Ti,ri) secretamente no banco de dados de Ingressos

de Leilão.

Observações:

O Leiloeiro não sabe a correspondência entre yi e (Y k
i ) como GR não sabe entre

Ti e ri.

Veja que o comprador pode verificar seu ingresso de leilão Ti calculando:

Seja Ki = y
xa
i (mod p) = y

xi
a (mod p) como definido na troca Diffie-Hellman e

(Ti,(Y
k
i )ri (mod p),gri (mod p))

Então

Ti = h((Y k
i )xa) (mod p)= h((y

hk(ti)
i )xa) (mod p)= h((yxa

i )hk(ti)) (mod p)= h((yxi
a )hk(ti))

(mod p) = h(K
hk(ti)
i ) (mod p) e esse valor pode ser calculado por Bi porque ele

tem Ki e ti e sabe calcular hk(ti). Lembrando que Ki = y
xi
a = y

xa
i como definido na

troca de chaves com o protocolo Diffie-Hellman.

3. Dando o Lance

O comprador Bi que quiser participar do leilão k deve seguir os seguintes passos

enquanto o tempo do leilão não expirar:

(a) Calcula sua chave de leilão Y K
i = y

hk(ti)
i (mod p) e verifica se a mesma está

no "Quadro de Chaves de Leilão" definidas por GR.

(b) Calcula Ti = h(y
hk(ti)xi
a ) (mod p) e acessa o seu ingresso de leilão (Ti,(Y

k
i )ri

(mod p),gri (mod p)) no "Quadro de Ingressos de Leilão".

(c) Verifica a validade do ingresso validando (gri)hk(ti)xi (mod p) =? (Y k
i )ri

(mod p). Caso haja problemas informa ao Leiloeiro.

(d) Prepara seu lance (Ti,mi,Vi, timi) como identificado abaixo:
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i. mi = (chave pública concatenada com o valor do lance)

ii. Assina mi com assinatura de conhecimento de Schnorr: Vi = (c,s) onde

c = h(mi||(Y
k
i )ri||gri||(gri)ki), s = zi − c.hk(ti)xi mod q e zi ∈ Zq.

iii. Atualiza o quadro de "Lances"com (Ti,mi,Vi, timi).

(e) GR verifica a taxa de lances por minutos do leilão. Se há um pico anormal

de lances nos últimos x minutos do leilão, o seu tempo é estendido por mais

2 minutos, evitando assim o ataque de Snipping.

Observações:

Note que a assinatura Vi pode ser verificada por qualquer pessoa que sabe r j, hk(t j)

e Y k
j de acordo com a assinatura de conhecimento de Schnorr

c? = h(mi||(Y
k
i )ri (mod p)||gri (mod p)||(gri)s((Y k

i )ri)c (mod p)).

4. Definição do Vencedor

(a) Após o leilão ter terminado, GR e o leiloeiro pegam as listas dos quadros de

"lances", "chaves de leilão", "ingressos de leilão" e encontram a identidade

dos compradores segundo os passos:

i. O Leiloeiro acessa (V j,m j,Tj, tim j) do quadro de "Lances".

ii. O Leiloeiro coloca (Tj,r j,Y
k
j ) no quadro de "Compradores" que revela

a correspondência de Y k
j e (Y k

j )
r j . A informação do comprador se torna

(V j,Tj,r j).

iii. GR coloca (Y k
j ,h

k(t j),y j) no quadro de "Compradores"que revela a cor-

respondência de Y K
j = y

hk(t j)
j (mod p) e y j. A informação do com-

prador se torna (V j,Tj,r j,Y
k
j ,h

k(t j),y j).

iv. GR atualiza o banco de dados de "lances" com mi, a chave pública do

comprador y j e o tempo do lance tim j.

v. Qualquer pessoa pode verificar a assinatura V j utilizando os valores

anunciados publicamente: r j, hk(t j) e (Y k
j ).

(b) O módulo de fraude verifica a existência de Collusive Shill Bidding (Veja

próxima seção para maiores explicações) baseado no banco de dados de

"lances". Se for encontrado um Collusive Shill bidding, o leilão é avaliado
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como suspeito e os compradores encontrados como trapaceando são inclusos

no quadro de "Fraudes" e banco de dados de "Fraudes".

(c) Se nenhuma fraude for encontrada, o vencedor com o lance mais baixo (ou

mais alto) é declarado como o vencedor.

4.1 Módulo de Fraude

4.1.1 Shill Bidding

Jarrod Trevathan and Wayne Read [Trevathan & Read, 2007b] propuseram um algo-

ritmo para detecção de shill bidding de somente um comprador. Algum tempo depois,

os mesmo autores propuseram uma melhoria desse algoritmo para o caso de vários shills

(compradores maliciosos) agindo em conjunto, também conhecido como Collusive Shill

Bidding. Vamos utilizar esse último algoritmo para propor um módulo que pode ser uti-

lizado com o nosso protocolo para detectar Collusive Shill Biddings. Esse algoritmo não

é executado em tempo real mas após um leilão ser terminado. Ele se baseia em taxas

que são utilizadas para se calcular o que é chamado de escore de Collusion. As taxas

calculadas são:

1. α: Percentual de leilões em que um comprador i participou.

2. β : Percentual de lances que um comprador i enviou em todos leilões que ele/ela

participou.

3. γ : Quantas vezes ele ganhou nos leilões que participou.

4. δ : Média do tempo entre lances de um comprador nos leilões dos quais ele par-

ticipou. Shills tendem a enviar muitos lances em períodos curtos de tempo.

5. ε: Média dos valores incrementados nos lances de um comprador nos leilões

dos quais ele participou. É calculado os valores incrementados dos lances de

um comprador nos leilões dos quais ele participou. Shills incrementam pouco os

valores dos lances para evitar grandes aumentos de preço.
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6. ζ : Média de quão antes um comprador i começou a dar lances num leilão. É

calculado intervalo entre o tempo do primeiro lance de i e o fim do leilão. Shills

tendem a ter valores mais altos dessa média.

Abaixo segue como é cálculada cada uma dessas taxas segundo proposto por Jarrod

Trevathan [Trevathan & Read, 2005]:

4.1.1.1 Conceitos Básicos

Notação

1. C = {1,2, ....,c} é o conjunto de compradores. Do conjunto C tem-se que |C|= c.

2. M = {1,2, ....,m} é o conjunto de leilões. Do conjunto M tem-se que |M| = m.

3. Mi = { j| j ∈ M e o comprador i envia lance no leilão j} é o conjunto de leilões

em que o comprador i ∈C participou. Do conjunto Mi tem-se que |Mi| = mi.

4. N j = {1, ....,n j} é o conjunto de lances em um leilão j.

5. Ni
j = {k|k ∈ N j e o comprador i faz o k-ésimo lance no leilão j} é o conjunto de

lances enviado por um comprador i no leilão j.

6. wi = { j| j ∈ M e o comprador i venceu o leilão j} é o conjunto de leilões que o

comprador i venceu.

7. Tj = {t j,k| j ∈ M,k ∈ N j} é o conjunto dos tempos dos lances em um leilão j.

8. T i
j = {t i

j,k|i ∈C, j ∈ M,k ∈ N j} é o conjunto dos tempos dos lances enviados pelo

comprador i no leilão j.

9. Pj = {p j,k| j ∈ M,k ∈ N j} é o conjunto dos valores dos lances em um leilão j.

10. Pi
j = {pi

j,k|i ∈C, j ∈ M,k ∈ N j} é o conjunto dos valores dos lances enviados pelo

comprador i no leilão j.
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Alpha

Indica o percentual de participação de um comprador i em todos os leilões que ele

não venceu:

α i =
(mi −wi)

m
, (4.1)

com 0 ≤ α i ≤ 1.

Beta

Indica a média percentual de lances que um comprador i enviou em todos os leilões

dos quais ele participou:

β i =
1

mi ∑
j∈Mi

β i
j onde β i

j =
ni

j

⌊n j/2⌋
, (4.2)

com 0 ≤ β i ≤ 1. Lembrando que n j é o número de lances do leilão j e ni
j é o número de

lances do comprador i no leilão j.

Obs: os leilões j que i ganhou não são levados em conta no cálculo.

Gama

Indica o percentual de leilões que um comprador i ganhou:

γ i = 1− (wi/mi). (4.3)

com 0 ≤ γ i ≤ 1.

Delta

Indica a média de tempo entre lances para cada comprador i em relação a todos os

leilões dos quais ele participou:

∆tij,k =







0 k = 1,

t i
j,k − t i

j,k−1 k > 1,k ∈ N j,

onde t j,k−1 é o tempo do lance anterior de um rival.

O valor da média de tempo entre lances para o comprador i é:

∆t i
j =

1

ni
j

∑
k∈Ni

j

∆tij,k.
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O valor normalizado da média do tempo para o comprador i é:

δ i
j =

∆t i
j −∆tmin

j

∆tmax
j −∆tmin

j

,

onde ∆tmin
j é o menor valor das médias de todos os compradores no leilão j e ∆tmax

j é o

valor máximo.

O valor da média de tempo entre lances do comprador i em todos os leilões dos quais

ele participou é:

δ i =
1

mi ∑
j∈Mi

δ i
j,

com 0 ≤ δ i ≤ 1.

Epsilon

Segue raciocínio similar ao utilizado em δ , mas em vez de verificar a média de

tempo entre lances, é cálculado a média entre os valores dos lances enviados por um

comprador i em todos os leilões dos quais ele participou:

ε i =
1

mi ∑
j∈Mi

ε i
j,

com 0 ≤ ε i ≤ 1.

Zeta

Segue raciocínio similar ao utilizado em δ , mas em vez de levar em conta a soma

dos intervalos de tempo entre um lance do comprador i e o lance anterior, é cálculado o

intervalo de tempo entre o tempo de término do leilão j e o primeiro lance do comprador

i,

∆tij = t i
j,k − t i

j,k0

e

ζ i
j =

∆t i
j −∆tmin

j

∆tmax
j −∆tmin

j

,

onde ∆tmax
j e ∆tmin

j são os valores máximos e mínimos entre todos do leilão j.

O valor da média de tempo entre o tempo do final do leilão e o primeiro lance do
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comprador i em todos os leilões que ele participou é:

ζ i =
1

mi ∑
j∈Mi

ζ i
j,

com 0 ≤ ζ i ≤ 1.

4.1.1.2 Formas de Collusive Shill Bidding

1. Lances Alternados: Shills (um shill é visto como um comprador) dão lances em

somente um leilão para aumentar ou diminuir o preço do leilão.

2. Leilões Alternados: Shills se dividem onde cada um dá lances em leilões distintos

sem um interferir no outro.

3. Híbrida: Shills se alternam dando lances em leilões distintos que ocorrem parale-

lamente.

4.1.1.3 Lances Alternados

Grafos de Collusion

Para se detectar um Collusive Shill Bidding, é definido o conceito de Grafos de

Collusion. Um grafo de Collusion é um grafo G = (V,E) onde V é o conjunto de

compradores e E é o conjunto de arestas entre estes compradores. Cada aresta ei, j existe

se eles participaram de um mesmo leilão. Cada aresta tem um peso wi, onde 1 ≤ i ≤ l e l

é o número de compradores, O peso wi define o número de vezes que dois compradores

vi e v j participaram juntos em um mesmo leilão. Se dois compradores participaram

juntos em um leilão, wi ≥ 1 e wi = 0 caso contrário. Abaixo segue um exemplo para

três leilões com três compradores (b1,b2,b3) e dois shills (s1,s2).

Figura 4.1 Grafo de Collusion Normalizado
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Esse grafo foi gerado para as sequências de lances: (s1,b1,s2,b1,s1,b1) para o

primeiro leilão, (s2,b2,s1,b2) para o segundo leilão e (s2,b3,s1,b3,s2,b3) para o ter-

ceiro leilão. Os shills participam 3 vezes juntos nos três leilões.

Baseado no grafo de Collusion, é calculada a taxa de collusion para cada comprador vi

como:

n
′

i = ∑k
j w j onde k significa o grau do nó, i o comprador e 1 <= j <= l, onde l é

o número de compradores relacionados com i.

Cada taxa de collusion é normalizada para estar no intervalo (0,1) e calculada como

definido abaixo:

n
′

j =
(n

′
i−nmin)

(nmax−nmin)
onde nmin é o menor valor de todos os valores n

′

i e nmax o maior.

De acordo com os valores de n
′

j, os compradores são separados em conjuntos deno-

tados Ck, onde C = {C1,C2,C3, , ...,Ck} é o conjunto de todos os compradores agrupados

por n
′

j.

Se dois compradores, bi e b j, são suspeitos e eles possuem taxas de Collusion simi-

lares, i.e., n
′
= n

′

j + λ , onde λ é um fator de erro permitido, eles estarão num mesmo

conjunto Ck. Compradores não suspeitos estarão em conjuntos unitários. Observe que

1 ≤ k ≤ l, onde l é o número total de compradores.

Escore de Collusion

É observado que compradores em Collusive Shill Bidding na forma de Lances

Alternados têm taxa β similares. Baseado nisso, a variável "fator de lance"é definida

como:

φ
β
i, j = 1 se βi = β j,

βi

β j
se βi < β j,

β j

βi
se βi ≥ β j.

A variável define o quão similares são dois compradores nessa forma de Collusive

Bidding. Se φ
β
i, j for alto, eles devem pertencer a um mesmo Collusive Bidding, caso

contrário não.
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Os parâmetros: n
′

i e φ
β
i, j com γ , δ e ε são combinados para definir o parâmetro escore

de Collusion:

CS
η
i = (

(γ+δ+ε+n
′
j+φ

β
σ )

5
)× 10, onde φ

β
σ é a média de φ

β
i, j dos compradores de

um mesmo Ck e 0 ≤CS
η
i ≤ 10.

Para cada conjunto Ck, é calculado o escore de Collusion dos compradores e aqueles

com scores similares serão definidos como compradores de um mesmo shill.

4.1.1.4 Leilões Alternados

Grafo Dual

É um grafo utilizado na forma de Leilões Alternados. É o oposto do grafo de Collu-

sion. Nesse grafo, dois nós estão conectados se eles não participaram do mesmo leilão.

Os pesos têm valor 1 ou 0 nesses grafos pois o comprador participa (valor 1) ou não

(valor 0) de um mesmo leilão. Num exemplo, com a sequência de lances no leilão um

como (s1,b1,s1,b2) e no leilão dois como (s2,b1,s2,b2), pode ser definido o Grafo de

Collusion e o Grafo Dual como:

Figura 4.2 Grafo de Collusion

Figura 4.3 Grafo Dual Correspondente

Baseado no Grafo Dual, é calculada a taxa de Collusion para cada comprador vi

como:

θ
′

i = ∑k
j w j onde k significa o grau do comprador i no grafo e 1 ≤ j ≤ l onde l é
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o número de compradores.

Cada taxa de Collusion é normalizada como:

θ j
′ =

(θ
′
i −θ min)

(θ max−θ min)
onde θ min é o menor valor de todos os valores θ

′

i e θ max o

maior.

De acordo com os valores de θ
′

j, os compradores são separados em conjuntos deno-

tados Cθ
k e Cθ = {Cθ

1 ,Cθ
2 ,Cθ

3 , ...,Cθ
k } é o conjunto de compradores agrupados por θ

′

j.

Se dois compradores, bi e b j, são suspeitos e eles possuem taxas de Collusion similares,

i.e., θ
′

i = θ
′

j +λ onde λ é um fator de erro permitido, eles estarão num mesmo conjunto

Cθ
k . Compradores não suspeitos estarão em conjuntos unitários. Observe que 1 ≤ k ≤ l

onde l é o número total de compradores.

Escore de Collusion

Em leilões alternados, podemos também definir o cálculo do escore de Collu-

sion. Entretanto para isso, observamos características diferentes em relação às taxas. É

observado que compradores em leilões alternados têm taxas α similares. Baseado nisso,

a variável "fator de lance" é definida como:

φ α
i, j = 1 se αi = α j,

αi

α j
se αi < α j,

α j

αi
se αi ≥ α j.

A variável define o quão similares são dois compradores nessa forma de Collusive

Shill Bidding. Se φ α
i, j for alto, eles devem pertencer a um mesmo Collusive Shill Bidding,

caso contrário não.

Os parâmetros: θ
′

i e φ α
i, j com ζ , δ e ε são combinados para definir o escore de

Collusion.

CSn
i = (

(ζ+δ+ε+θ
′
j+φ

β
σ )

5
)×10, onde φ α

σ é a média de φ α
i, j dos compradores de um

mesmo Cθ
k e 0 ≤Cθ

k ≤ 10.

Para cada conjunto Cθ
k , é calculado o escore de Collusion e compradores com scores

similares serão definidos como compradores de um mesmo shill.
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4.1.1.5 Híbrida

A forma híbrida combina as técnicas das formas de Lances Alternados e Leilões Al-

ternados. Não existe a utilização de grafos para detecção mas sim a utilização do escore

de Collusion como:

CSh
i = (

(δ+ε+η+φ
β
σ +φ α

σ )
5

)×10, onde φ
β
σ e φ α

σ são calculados para as formas Al-

ternadas de Lances e Leilões segundo já definidas.

4.2 Análise

A análise é feita a nível do custo computacional para cada fase de um leilão eletrônico

conforme explicado no capítulo anterior:

1. Comprador Anônimo: O GR não conhece os compradores a partir de (T j,(Y k
j )

r j ,gr j)

e (Tj,m j,V j) porque conhecer Y k
j e (Y k

j )
r j é um problema de cálculo do logaritmo

discreto. Sem K j, GR não conhece Tj e encontrar V j também é um problema de

cálculo do logaritmo discreto. O leiloeiro não possui conhecimento algum de Y k
j

e de (Y k
j )

r j e também não conhece V j.

2. Publicamente Verificável: Com dados de GR e do leiloeiro, a assinatura do com-

prador vencedor B j pode ser verificável.

3. Lances não forjáveis: GR, o leiloeiro e qualquer pessoa não podem forjar a assi-

natura Vi do Bi.

4. Não repúdio: O vencedor B j não pode repudiar seu lance por que ele foi assinado

com sua assinatura V j.

5. Eficiência:

(a) Registro Comprador: leva uma geração e uma verificação de assinatura pela

autenticação SSL(1GA + 1VA). Uma encriptação para envio de certificado

e t j, duas encriptações e decriptações para troca com Diffie-Hellman com

autenticação (Comunicação entre Comprador, GR e Leiloeiro).

(b) Geração de Chave de Leilão: requer um exponenciação modular (1E).
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(c) Geração de Ingresso de Leilão: requer três exponenciações modulares (3E).

(d) Envio do Lance: requer duas exponenciações modulares e uma geração de

assinatura (2E + 1GA).

(e) Anúncio de Vencedor: requer duas exponenciações modulares e uma verifi-

cação de assinatura (2E + 1VA) para cada comprador.

(f) Módulo de Fraude: Construção de grafos (O(n) onde n é o número de

lances) + Leitura de matriz adjacência(O(1)) + cálculo de taxas (O(n) onde

n é o número de compradores) para cada comprador + cálculo de taxas

de collusion (O(n) onde n é o número de compradores) + construção de

shills(O(n) onde n é o número de compradores) + cálculo de escore de co-

llusion (O(n) onde n é o número de compradores).

(g) Snipping: Não há custos significativos.

4.3 Conclusão

A análise de protocolos já existentes para leilões eletrônicos conforme especificado

no quadro 3.4 conjuntamente com a análise do algoritmo de Jarrod Trevathan para de-

tecção de ataques do tipo Shill Bidding evidenciaram uma lacuna existente nos protoco-

los atuais para ataques não criptográficos a nível do funcionamento dos leilões.

O nosso protocolo vem como uma melhoria para a segurança em leilões eletrônicos

atuando nessa lacuna de ataques não criptográficos. Ele serve como uma proposta de

evolução do protocolo já existente de BJK, com adição de certificação digital e trata-

mento de ataques de Collusive Shill Bidding e Sniping.
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CAPÍTULO 5

Simulação do Protocolo

Nesse capítulo será apresentada uma simulação do protocolo proposto. A simulação

tem como objetivo principal estudar a eficiência do protocolo em situações reais. Ela

mostra:

1. O cálculo do escore de Collusion.

2. Como o protocolo reage ao Sniping.

3. O uso de certificação digital para autenticação e troca de chaves utilizadas no

protocolo.

4. A eficácia do protocolo quanto ao atendimento das características de segurança

em leilões descritos na seção 2.2.2.

5.1 Cenário

A simulação é feita através de uma aplicação Java cliente-servidor. Essa aplicação foi

construída com a utilização de:

5.1.1 Ferramentas

1. Java

(a) Utiliza-se a versão 1.5 do jdk Java.

(b) Utiliza-se a ferramenta keytool (http://publib.boulder.ibm.com/

infocenter/iseries/v5r4/index.jsp?topic=/rzaha/keytool.

htm) para geração de keystores e certificados auto-assinados.
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2. "Bouncy Castel"

(a) Biblioteca Java (http://www.bouncycastle.org/) para implemen-

tação de vários algoritmos criptográficos simétricos e assimétricos. Ela é

utilizada para uso do algoritmo de El Gamal. Foi utilizada a versão para jdk

1.5.

3. MySQL

(a) SGBD utilizado para armazenar dados conforme definido no protocolo. A

versão usada é a 5.0.22 (no-install).

4. DBDesigner4

(a) Ferramenta free para modelagem da base de dados. Versão 4.0.5.6 Beta.

5. Jude

(a) Ferramenta free para modelagem de classes. Versão Community.

5.1.2 Banco de Dados

1. A base de dados é constituída pelas tabelas T B_LEILAO, T B_LANCES,

T B_INGRESSO e T B_COMPRADOR que foram modeladas utilizando o DBDe-

signer segundo mostra a figura 5.1.
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Figura 5.1 Modelo ER

5.1.3 Entidades

1. Gerenciador de Registro (GR):

(a) É uma "thread"que funciona como um servidor para comunicação com o

cliente comprador. A comunicação é feita através de um socket SSL (vide

figura 5.2).

(b) Possui um arquivo de keystore com seu certificado e chave privada(grKeys).

(c) Possui um arquivo de keystore com os certificados das autoridades certifi-

cadoras(grTrust).

(d) Funciona como meio para troca de chaves entre um comprador e o leiloeiro.

(e) Realiza as operações de:

i. Autenticação de comprador via canal SSL.

ii. Verificação da validade de certificado e se o mesmo pertence à lista de

certificados revogados.

iii. Criação de chave de leilão.

iv. Inserção no banco de dados do comprador.

v. Inserção em quadro dos dados da chave de rodada.
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vi. Anúncio de vencedor juntamente com o Leiloeiro.

vii. Atualiza base de dados dos lances após o final do anúncio do vencedor.

viii. Controle de ataques de Sniping.

ix. Verificação de assinatura de conhecimento do vencedor.

2. Leiloeiro

(a) É uma "thread"que funciona como um servidor para comunicação com o

cliente comprador.

(b) Possui um arquivo de keystore com seu certificado e chave privada (leiloeiroKeys).

(c) Possui um arquivo de keystore com o certificado do GR, para permitir troca

de chaves entre ele e o comprador via GR, além dos certificados das autori-

dades certificadoras (leiloeiroTrust).

(d) Realiza as operações de:

i. Chave de sessão com cada comprador.

ii. Criação do ingresso de leilão.

iii. Inserção no banco de dados de ingressos de rodada.

iv. Anúncio de vencedor juntamente com o GR.

v. Verificação de assinatura de conhecimento do vencedor.

3. Comprador

(a) O comprador é representado por uma classe Java que se comunica com servi-

dor GR via socket SSL.

(b) Possui um arquivo de keystore com seu certificado e chave privada (bid-

derNKeys).

(c) Possui um arquivo de keystore com o certificado do GR (bidderNTrust).

(d) Realiza as operações de:

i. Verificação de suas chaves de leilão.

ii. Verificação de seus ingressos de leilão.

iii. Envio de lances.
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Figura 5.2 Diagrama de Classes

5.1.4 Dados da Simulação

Para uma ánalise básica do protocolo, foram realizados três leilões, com quinze com-

pradores. Para cada tipo de ataque; lances alternados, leilões alternados e híbrido; foi

executado a algoritmo de detecção de collusive shill biddings e verificada sua eficiência.

5.2 Funcionamento

Nessa seção é explicada como foi implementada cada fase do protocolo.

5.2.1 Registro

No registro, tem-se o processo de autenticação dos compradores. Realiza-se a auten-

ticação via a criação de Socket SSL. O seu funcionamento para cada entidade envolvida

é:
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5.2.1.1 Cliente

O lado do cliente é representado pelo comprador ("Bidder"). Um socket SSL é cri-

ado via fábrica getSSLSocketFactory através do método sf.createSocket(host, port). Esse

socket é o que representa o cliente. Após o socket ser criado, é feita a autenticação do

cliente. Os passos seguidos para autenticação são:

1. É feito o "hand-shake" entre o cliente e o servidor através do método startHand-

shake().

2. Após o processo de "hand-shake" ser terminado entre cliente e servidor (GR),o

servidor verifica a validade do certificado do cliente e se o mesmo pertence a lista

de certificados revogados.

3. Havendo sucesso nessa validação, o servidor faz o papel de intermediador na troca

de chaves entre o cliente e o Leiloeiro. Há o estabelecimento de uma chave de

sessão entre o cliente o Leiloeiro via o protocolo de troca de chave de Diffie-

Hellman.

Após a autenticação, o cliente está pronto para enviar lances.

5.2.1.2 Servidor

O servidor é representado pelo GR. O GR é implementado como uma "thread"que

possui um socket SSL servidor(SSLServerSocket) que é criado através da fábrica SSLServer-

Socket. O servidor fica em estado de espera para uma requisição de um cliente através da

chamada do método accept(). O método retorna o socket que faz a requisição. Através

do socket, o GR possui acesso aos dados enviados pelo cliente quando realizados os

lances. Como explicado anteriormente, na fase de registro, o servidor valida a par-

ticipação do cliente no leilão (No Apêndice A há detalhes do código para geração e

validação do certificado de cada comprador).
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5.2.2 Geração de Chaves

O GR e o Leiloeiro são responsáveis por criar duas chaves que são utilizadas no

leilão (O Apêndice A descreve todo o código utilizado para simulação da fase de geração

de chaves).

5.2.3 Envio de Lance

Antes do envio do lance, é verificado pelo comprador se sua chave e seu ingresso de

leilão foram criados corretamente pelo GR e Leiloeiro, respectivamente.

Após essas verificações, o envio do lance é realizado com a utilização da prova

de conhecimento zero para autenticação anônima. O comprador envia seu lance como

sendo o identificador do leilão, o valor do seu lance e a assinatura de prova de conhe-

cimento zero. Após receber o lance do comprador, o GR verifica se ele foi dado

antes do fim do leilão e checa a existência de sniping. Para o cálculo do sniping, o GR

verifica se nos últimos x minutos do leilão a taxa de lances é maior que a máxima per-

mitida. Caso seja verdade, indica-se a presença de sniping. Para solucionar o problema,

o tempo do leilão é estendido em dois minutos (Apêndice A descreve o código de toda a

fase de envio de lance). Tanto o valor x do tempo de checagem do final do leilão quanto

o valor de extensão do leilão são armazenados na tabela TB_LEILÃO conforme figura

5.1.

5.2.4 Anúncio do Vencedor

O GR e o leiloeiro participam juntos do processo de definição do vencedor. Nessa

fase são revelados todos os compradores a partir das informações oriundas dos lances.

Com esses dados, é verificado o comprador com menor lance que é declarado o o vence-

dor. Esse processo é explicado mais detalhadamente abaixo:

O leoleiro obtém dados do quadro de "lances" . A partir da assinatura de conheci-

mento obtida de cada lance, é verificada a identidade de cada comprador participante

do leilão. A leiloeiro armazena (Tj,r j,Y
k
j ) no quadro de "compradores" que revela a

correspondência de Y k
j e (Y k

j )
r j para cada comprador.

A partir das informações armazenadas no quadro de compradores, O GR pode en-
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viar (V j,Tj,r j,Y
k
j ,h

k(t j),y j,k, tim j) ao quadro de "compradores" que mostra a corre-

spondência de Y K
j = y

hk(t j)
j e y j.

Esse processo se segue até que todos os compradores sejam revelados. O comprador

com o menor valor é anunciado como vencedor.

Os dados do quadro de compradores são armazenados no banco de dados de "com-

pradores" a fim de ser utilizado pelo módulo de fraude (Apêndice A descreve código

exemplo da fase de anúncio de vencedor).

5.2.5 Módulo de Fraude

O módulo de fraude tem como objetivo encontrar possíveis shills no leilão. Para tanto

é calculado o escore Collusion segundo especificado no capítulo 4. Lembrando que as

fases de cálculo são:

1. Construção dos grafos de Collusion e Dual ( cálculo do peso das arestas e mapea-

mento linha matriz adjacência versus comprador).

2. Cálculo das taxas de identificação de shills: α ,β , γ , δ , ε e ζ .

3. Agrupamento em shills através da regra: n
′

i = n
′

j +/−λ ou θ
′

i = θ
′

j +/−λ , onde

λ é um fator de erro permitido (Na simulação o valor utilizado é 0,5).

4. Cálculo de φ
β
σ (MÉDIA 1) e φ α

σ (MÉDIA 2).

5. Cálculo do escore de Collusion para cada comprador (vide seções 4.1.1.3, 4.1.1.4

e 4.1.1.5 para maiores detalhes de como é calculado).

5.2.5.1 Grafo de Collusion

É um grafo para ataque do tipo "Lances Alternados" conforme explicado no capítulo

4. O grafo é construído a partir dos dados oriundos da base de dados de compradores,

construída pelo GR na fase de anúncio do vencedor (Apêndice A descreve códigos ex-

emplos de criação dos grafos de collusion e dual).

A matriz de adjacência do "Collusive Graph" obtida na simulação é mostrada abaixo:
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0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0

1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0

0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 2 2 2 1

0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 2 2 1

0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 0 2 2 2 1

0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 0 2 2 1

0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 2 0 2 1

0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 2 2 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0



































































O mapeamento linha matriz versus comprador é tal :

1. LINHA 0 = BIDDER_1, LINHA 1 = BIDDER_4, LINHA 2 = BIDDER_8.

2. LINHA 3 = BIDDER_7, LINHA 4 = BIDDER_6, LINHA 5=BIDDER_9.

3. LINHA 6=BIDDER_2, LINHA 7=BIDDER_3, LINHA 8=BIDDER_10.

4. LINHA 9=BIDDER_11, LINHA 10=BIDDER_12, LINHA 11=BIDDER_13.

5. LINHA 12=BIDDER_14, LINHA 13=BIDDER_15, LINHA 14=BIDDER_5.

O agrupamento dos compradores para esse tipo de grafo ficou:

1. grupo 1: BIDDER_13, BIDDER_3, BIDDER_4, BIDDER_9, BIDDER_11, BID-

DER_6, BIDDER_14, BIDDER_10, BIDDER_15, BIDDER_12.

2. grupo 2: BIDDER_2.

3. grupo 3: BIDDER_7.
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4. grupo 4: BIDDER_8.

5. grupo 5: BIDDER_1.

6. grupo 6: BIDDER_5.

5.2.5.2 Grafo Dual

Trata-se de um grafo para ataque do tipo "Leilões Alternados" conforme explicado

no capítulo 4. O grafo é construído a partir dos dados oriundos da base de dados de

compradores, construída pelo GR na fase de anúncio do vencedor.

Esse grafo tem a propriedade de poder ser obtido a partir da representação da matriz

de adjacência do grafo de collusion segundo explicado na seção 4.1. Cada elemento ai, j

da matriz do grafo dual tem seu valor tal que ele é um (1) caso o seu valor na matriz

do grafo de collusion seja zero, zero caso o valor na matriz do grafo de Collusion seja

maior ou igual a um. Abaixo é mostrado a matriz de adjacência do grafo dual da simu-

lação.



































































1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
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O mapeamento linha matriz versus comprador é o mesmo utilizado para o grafo de

Collusion.

O agrupamento dos compradores para esse tipo de grafo ficou:

1. grupo 1: BIDDER_13, BIDDER_11, BIDDER_14, BIDDER_10, BIDDER_15,

BIDDER_12

2. grupo 2: BIDDER_4, BIDDER_9, BIDDER_6.

3. grupo 3: BIDDER_8, BIDDER_1, BIDDER_2, BIDDER_3, BIDDER_7.

4. grupo 4: BIDDER_5.

5.2.5.3 Taxas

O escore de Collusion é todo baseado em taxas que servem como parâmetros para identi-

ficação de compradores em Collusive Shill Bidding (Apêndice A descreve código exem-

plo de geração das taxas).

5.2.5.4 Escore de Collusion

Lances Alternados

É o ataque de tipo "1". A equação CS
η
i = (

(γ+δ+ε+n
′
j+φ

β
σ )

5
)× 10 é calculada conforme

código abaixo.

Leilões Alternados

É o ataque de tipo "2". A equação CSn
i = (

(ζ+δ+ε+θ
′
j+φ

β
σ )

5
)× 10 é calculada conforme

código abaixo.

Híbridos

É o ataque de tipo "3". A equação CSh
i = (

(δ+ε+η+φ
β
σ +φ α

σ )
5

)×10 é calculada conforme

código abaixo.
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5.3 Resultados

Nessa seção são mostrados os resultados da simulação. Nesse cenário de testes foram

realizados 3 leilões com 15 lances por leilão. Ao todo são 15 compradores enviando

lances nos três leilões definidos. No quadro 5.1 é mostrada a sequência de lances dos

leilões em tuplas no formato (identificação, valor lance, tempo lance em segundos):

Quadro 5.1 Lances
Leilão Comprador Lance Tempo(s)

BIDDER_1 35,00 0

BIDDER_4 34,00 1

BIDDER_8 31,00 14

BIDDER_4 30 15

BIDDER_7 25,00 25

BIDDER_4 24,00 27

1 BIDDER_6 15,00 35

BIDDER_4 14,00 37

BIDDER_8 10,00 135

BIDDER_4 9,00 137

BIDDER_9 8,00 271

BIDDER_4 7,00 274

BIDDER_2 5,00 731

BIDDER_4 4,00 733

BIDDER_8 1,00 1169

Leilão Comprador Lance Tempo(s)

BIDDER_6 35,00 0

BIDDER_3 34,00 1

BIDDER_9 31,00 14

BIDDER_3 30,00 15

BIDDER_10 25,00 25

BIDDER_3 24,00 27

2 BIDDER_11 15,00 35

BIDDER_3 14,00 37

BIDDER_12 10,00 135

BIDDER_3 9,00 137

BIDDER_13 8,00 271

BIDDER_3 7,00 274

BIDDER_14 5,00 731

BIDDER_3 4,00 733

BIDDER_15 1,00 1169

Leilão Comprador Lance Tempo(s)

BIDDER_10 35,00 0

BIDDER_5 34,00 1

BIDDER_11 31,00 14

BIDDER_3 30,00 15

BIDDER_12 25,00 25

BIDDER_4 24,00 27

3 BIDDER_13 15,00 35

BIDDER_5 14,00 37

BIDDER_14 10,00 135

BIDDER_5 9,00 137

BIDDER_15 8,00 271

BIDDER_3 7,00 274

BIDDER_10 5,00 731

BIDDER_5 4,00 733

BIDDER_11 1,00 1169
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5.3.1 Sniping

A taxa de lances por minuto nos últimos x minutos do leilão foi 50 lances por min-

utos. O Leilão funcionou bem sob ataques desse tipo estendendo o tempo de leilão em

2 minutos. A extensão é feita somente duas vezes para cada leilão.

5.3.2 Autenticação via Certificados Digitais

O protocolo faz a autenticação de cada comprador através de verificação da validade

do certificado digital.

É verificado se cada certificado é assinado por uma AC válida. Essas CAs válidas

são armazenadas num arquivo do tipo keystore chamado de "cacerts". É um arquivo

padrão Java que fica em JAVA_HOME/lib/security.

É também verificada a validade do certificado e se o mesmo não pertence a lista de

certificados revogados da AC emissora.

Toda essa verificação é feita via método "validarCertificado" da classe Register-

Manager.

5.3.3 Módulo de Fraude

Os resultados da simulação do cálculo dos escores de collusion são mostrados nas

tabelas 5.3, 5.4 e 5.5 (as linhas em destaques das tabelas são os compradores em shill):

Figura 5.3 Lances Alternados
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Figura 5.4 Leilões Alternados

Figura 5.5 Híbrido
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5.4 Avaliação

Abaixo seguem as avaliações dos resultados da simulação:

5.4.1 Segurança

O protocolo atendeu a todas as características de um leilão seguro segundo descrito na

seção 2.2.2. Abaixo segue comentário sobre a atuação do protocolo em cada uma dessas

características:

1. Anonimato: As identidades dos compradores que enviaram os lances não são

revaladas até o final do leilão.

2. Lances não forjáveis: Com a utilização de assinaturas de conhecimento zero,

não há como serem forjados os lances.

3. Não Repúdio: Os compradores não podem repudiar seus lances já que os assi-

nam.

4. Publicamente Verificável: Todos podem verificar a validade dos lances através

do anúncio dos parâmetros de construção da chave de leilão e ingresso de leilão.

5. Robustez: Lances falsos não afetam o andamento do leilão.

6. Eficiẽncia: Tanto no cálculo do custo no capítulo 4 e nos testes reais, o protocolo

se mostrou eficiente computacionalmente para ser utilizado na prática.

5.4.2 Escore de Collusion

5.4.2.1 Regra de Identificação de Collusive Shill Bidding

O comprador é declarado suspeito de participar num Collusive Shill Bidding se:

1. O escore de Collusion tiver valor maior que oito(8)(todos os tipos) ou

2. O escore de Collusion tiver valor menor ou igual a oito(8) e maior ou igual a

sete(7) e que sua média seja maior que 0,8 e menor que 1.0 ("Lances"alternados"e

"Leilões alternados").
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Essa regra é baseada nas observações verificadas por Jarrod Threvathan e comprovadas

por nossos testes de simulação.

5.4.2.2 Pontos Positivos

O uso de escores de Collusion detectou bem os compradores agindo como shills em

todos os tipos de ataques.

5.4.2.3 Pontos Negativos

1. Agrupamento de shills:

(a) A utilização do parâmetro λ para agrupar os compradores em shills é suscetível

a erros pois não há nada que proponha valores válidos. Então é preciso a exe-

cução do algoritmo por várias vezes a fim de se obter um valor funcional.

(b) Basear o agrupamento tão somente no número de vezes que um comprador

se relaciona com outros compradores em todos os leilões já realizados não

funciona para o caso do comprador participar somente em único leilão mas

dando vários lances agindo com um shill. Por exemplo: Um comprador

participa em um único leilão com 20 participantes porém a média leva em

consideração todos os leilões (no caso a média de um shill seria 20 parti-

cipantes). Esse comprador não é detectado como um shill mesmo agindo

como um, já que o algoritmo de detecção só verifica o valor total de todos

os leilões.

2. Espaço

(a) A representação por tabela de adjacência ocupa muito espaço de memória

para um número grande de compradores.

5.4.3 Sniping

A forma de atuação contra ataques desse tipo se mostrou bastante eficiente. O único

ponto em aberto é até quantas vezes deve-se estender o leilão que teve vários ataques de
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sniping sucessivamente.

5.4.4 Certificação Digital

O algoritmo de verificação de certificado digital é bastante eficiente e funcionou bem

como meio de autenticação garantindo a segurança contra ataques do tipo homem-no-

meio, garantia esta que não havia no protocolo BJK.
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CAPÍTULO 6

Conclusões

Este último capítulo apresenta uma síntese do trabalho desenvolvido e aponta suas

principais contribuições. Também relatamos as possibilidades de pesquisa que venham

a melhorar o protocolo proposto.

6.1 Resumo do Trabalho Desenvolvido

O objetivo dessa dissertação foi propor um protocolo seguro para leilões eletrônicos do

tipo reverso, também chamado de pregões eletrônicos segundo área de licitações públi-

cas do direito administrativo.

Foi realizado um estudo dos principais protocolos até hoje propostos na literatura

para leilões do tipo inglês. Como um leilão reverso tem um funcionamento básico igual

ao do inglês com detalhe de os preços diminuirem em vez de aumentarem, esses propo-

tocolos estudados podem ser utilizados perfeitamente para pregões eletrônicos. Com a

análise desses protocolos foi possível verificar seus pontos positivos e negativos e foram

propostas possíveis melhorias que poderiam ser utilizadas em um novo protocolo. Tam-

bém foi verificado que esses protocolos não possuem nenhum tratamento para ataques

do tipo Sniping e Collusive Shill Bidding que tornaram-se comuns hoje em leilões co-

merciais como Ebay, Arremate, etc. A fim de tratar esses problemas, surgiu o nosso

protocolo que tem como objetivo principal mostrar a possibilidade de se construir algo

que seja possível na prática e que atenda ao atual cenário de segurança do mercado, o

que não foi realizado pelos outros protocolos até agora propostos.

Nosso protocolo tem ótimo potencial para ser utilizado em sistemas de venda via

leilão como o "comprasnet" do governo brasileiro.
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6.2 Contribuições

As principais contribuições deste trabalho foram:

1. Um estudo e análise dos principais protocolos de leilões eletrônicos existentes.

2. A Comprovação de que somente a segurança a nível criptográfico via conexão SSL,

assinatura digital e algoritmos criptográficos não são suficientes para garantir a segu-

rança nos leilões. Hoje, os fraudadores atuam a nível do funcionamento dos leilões

e a comunidade de segurança deve também atuar em mecanismos para impedir esses

ataques que trazem prejuízos financeiros aos leiloeiros e também aos compradores

impedindo que os verdadeiros compradores sejam beneficiados através desse meio

de compra e venda de produtos que é o leilão eletrônico.

3. A indicação de um caminho de trabalhos na área, a fim de se melhorar a segurança

de sistemas de leilões eletrônicos.

6.3 Trabalhos Futuros

Apesar desse trabalho ter atingido seus objetivos iniciais, pôde-se verificar a

necessidade de algumas melhoras do protocolo proposto.

Uma primeira limitação do protocolo é a necessidade de se ter clientes gordos, isto

é, clientes que se tenha algum poder computacional. Isso implica que para a utilização

do protocolo a nível Web tem-se que utilizar: Ajax ou um proxy ou alguma tecnologia

como Applets que hoje estão caminhando para o JavaFX. Comercialmente empresas

como a Tempest possuem softwares de segurança que funcionam como proxy para im-

plementar segurança em navegadores. Uma proposta imediata seria construir-se algo

dessa forma. Outra solução seria a utilização de Ajax que acessaria servlets no qual o

gerenciador de registro e o leiloeiro não possuíssem acesso a fim de fazer os cálculos

de geração de números aleatórios, verificação de chaves e envio de lances. A última

solução seria a utilização do JavaFX que como um applet, possibilita ao cliente ter

poder computacional para realizar as operações já citadas.

Uma melhora que deve existir no protocolo é em relação a avaliação de Collusive

Shill Bidding. Na utilização de escores para a descoberta de Collusive Shills verificou-se

que pode acontecer alguns problemas:
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1. Valores de λ definidos incorretamente, na fase de agrupamento de possíveis com-

pradores que formem um shill, produzem resultados errados. Esse mecanismo tem

que ser bem calibrado a fim de se evitar erros.

2. Algumas vezes somente o cálculo de escores não é suficiente para detecção de Col-

lusive Shills quando os escores têm valores muito próximos.

Então, deve ser melhorada a detecção de fraudes do tipo Collusive Shill Bidding.

Num estudo de mecanismos de detecção de fraudes em leilões, foi verificado que já

existem trabalhos que apontam para a utilização de mineração de dados e redes neurais

para a descoberta de fraudes do tipo Collusive Shill Bidding e até mesmo de outros

tipos. Poder-se-ia propor a utilização desses mecanismos, por exemplo utilizando Redes

Bayesianas para classificação com os parâmetros de cálculo dos escores de Collusion,

para uma avaliação mais acertada evitando com isso, algumas vezes, a tipificação errada

de compradores honestos em fraudulentos.
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APÊNDICE A

Código da Simulação

A.1 Geração de Certificados

Abaixo segue definição dos comandos utilizados para geração de certificados auto-

assinados para simulação através da ferramenta keytool:

// comandos

// ### geração de certificado servidor ###

keytool -genkey -alias bidderN -keystore bidderNKeys

// geração de certificado do GR

keytool -genkey -alias gr -keystore grKeys

// geração de certificado do Leiloeiro

keytool -genkey -alias leiloeiro -keystore leiloeiroKeys

// arquivo com certificados confiáveis ou os certificados das Autoridades

keytool -import -alias gr -keystore bidderNTrust -file gr.cer

keytool -import -alias bidderN -keystore grTrust -file bidderN.cer

keytool -import -alias leiloeiro -keystore grTrust -file leiloeiro.cer

keytool -import -alias gr -keystore leiloeiroTrust -file gr.cer

A.2 Verificação de Certificado

Abaixo segue o código de verificação do certificado digital de cada comprador:

public void validarCertificado(X509Certificate certToValidate)

throws InvalidCertificateException,

CertificadoPertenceListaRevogadosException,

ErroAoCarregarCASException {
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// recupera keystore com CAs válidas e seus respectivos alias

try {

keyStore = getCAsKeystore();

aliases = keyStore.aliases();

} catch (Exception ex) {

throw new ErroAoCarregarCASException(ex);

}

// valida certificado em relação a data

try {

certToValidate.checkValidity(new Date());

} catch (Exception ex) {

throw new InvalidCertificateException(ex);

}

// verifica se certificado é assinado por alguma CA válida

while (aliases!=null && aliases.hasMoreElements()) {

alias = (String)aliases.nextElement();

try {

caCertificate = (X509Certificate)keyStore.

getCertificate(alias);

PublicKey caPublicKey = caCertificate.getPublicKey();

certToValidate.verify(caPublicKey);

if (!pertenceListaRevogadosHierarquia(caCertificate,

certToValidate)) {

ehCertificadoValido = true;

break;

} else {

pertenceListaRevogados = true;

}
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} catch (GeneralSecurityException e) {

}

if (pertenceListaRevogados) {

throw new CertificadoPertenceListaRevogadosException();

}

if (!ehCertificadoValido) {

throw new InvalidCertificateException();

}

}

A.3 Geração de Chaves

Código de geração da chave de leilão e do ingresso de leilão realizado pelo GR e o

Leiloeiro respectivamente:

A.3.1 Chave de Leilão

A chave é criada a partir do código abaixo:

BigInteger i = new BigInteger(calculateHashChain(round,

bidderIdentification));

BigInteger roundKey = bidderPublicKey.modPow(i, p);

É calculado o hash em cadeia do número randômico "bidderIdentification" gerado pelo

comprador. A partir dessa "hash", é calculada a chave de leilão conforme Y k
i = y

hk(ti)
i

(mod p).

A.3.2 Ingresso de Leilão

É calculado a partir do código abaixo:

MessageDigest m = MessageDigest.getInstance("MD5");
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byte[] ti = m.digest(roundKey.modPow(dsaPrivateKey.getX(),

p).toByteArray());

Representa a implementação da expressão:Ti = h((Y k
i )xa (mod p)) onde Ti = h((Y k

i )

equivale a "roundKey" e xa equivale à chave privada do Leiloeiro "dsaPrivateKey".

A.4 Envio de Lance

Código para verificação da chave de leilão e do ingresso de leilão:

BigInteger roundKey = createRoundKey(1, bidderId,

dsaPublicKey.getY(), dsaPublicKey.getParams().getP());

BASE64Decoder decoder = new BASE64Decoder();

BASE64Encoder encoder = new BASE64Encoder();

BigInteger ticketKey = createTicketKey(1, bidderId,

agreementkey, dsaPublicKey.getParams().getP());

Código de criação do lance:

ParAssinatura par = null;

if(ticketKey.equals(ticketKeyCompareParte1)) {

ticketKeyCompareParte2 =new BigInteger(decoder.decodeBuffer(

ticketKeyCompareStrParte2));

ticketKeyCompareParte3 =new BigInteger(decoder.decodeBuffer(

ticketKeyCompareStrParte3));

par = criarAssinaturaConhecimento(message, alphai,

ticketKeyCompareParte2,

ticketKeyCompareParte3,

dsaPrivateKey.getParams().getQ(),

dsaPrivateKey.getParams().getP());

}

BASE64Encoder enc = new BASE64Encoder();
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String cBase64 = enc.encode(par.getElemento1().toByteArray());

String sBase64 = enc.encode(par.getElemento2().toByteArray());

String TiBase64 = enc.encode(ticketKey.toByteArray());

// leilao + lance + cBase64 + sBase64

line += ";" + cBase64 + ";" + sBase64 + ";" + TiBase64;

Código de verificação se houve ataque do tipo sniping:

public boolean calcularMediaSniping(int leilao)

throws Exception {

String SQL = null;

long tempo_inicio = 0, tempo_ultimo_lance = 0;

int quantidade = 0, intervalo_total = 0;

double media = 0, media_permitida = 0;

boolean existeSniping = false;

Statement stm = c.createStatement();

// recuperar os parametros do leilao

SQL = "SELECT TEMPO_INICIO,TEMPO_ULTIMO_LANCE,

MEDIA_SNIPING, INTERVALO_TOTAL FROM TB_LEILAO WHERE ";

SQL += " ID = " + leilao;

ResultSet rset = stm.executeQuery(SQL);

while(rset.next()) {

tempo_inicio = rset.getLong("TEMPO_INICIO");

tempo_ultimo_lance = rset.getLong("TEMPO_ULTIMO_LANCE");

media_permitida = rset.getDouble("MEDIA_SNIPING");

intervalo_total = rset.getInt("INTERVALO_TOTAL");

}

// recupera a quantida de lances que estão
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// entre o tempo_inicio e o tempo do último lance

SQL = "SELECT COUNT(*) AS QUANTIDADE FROM TB_LANCES WHERE ";

SQL += " TEMPO >=" + tempo_inicio;

SQL += " AND TEMPO <=" + tempo_ultimo_lance;

SQL += " AND LEILAO = " + leilao;

rset = stm.executeQuery(SQL);

if(rset.next()) {

quantidade = rset.getInt("QUANTIDADE");

double t = (tempo_ultimo_lance-tempo_inicio)/60000;

media = quantidade/t;

}

if( media>media_permitida) {

existeSniping = true;

// muda intervalo total somando intervalo total

// + acrescimo sniping

SQL = "UPDATE TB_LEILAO SET INTERVALO_TOTAL =

INTERVALO_TOTAL + ACRESC_SNIPING WHERE LEILAO = "

+ leilao;

stm.executeUpdate(SQL);

}

stm.close();

return existeSniping;

}

A.5 Anúncio do Vencedor

Código de anúncio de vencedor:

public void atualizarQuadroVencedorPorLeiloeiro(BigInteger p)

throws Exception {
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// pega o lance vencedor

reader = new BufferedReader(

new FileReader(ARQUIVO_DADOS_RM_BIDDERS));

while((lances = reader.readLine())!=null) {

strToken = new StringTokenizer(lances, ";");

ti = strToken.nextToken();//Ti

lanceStr = strToken.nextToken();//lance

if (lanceMenor==0) {

lanceMenor = Double.valueOf(

lanceStr.replace("BIND", "")).

doubleValue();

roundTicketVencedor =

new BigInteger(decoder.

decodeBuffer(ti));

} else {

if(lanceMenor>Double.valueOf(lanceStr).

doubleValue()) {

roundTicketVencedor =

new BigInteger(decoder.decodeBuffer(ti));

}

}

}

// pega os dados do quadro de ingressos de rodada

// do vencedor

reader = new BufferedReader(

new FileReader(ARQUIVO_DADOS_TICKET_KEYS));

int i = 0;

char c, cAnterior = 0;

linha = "";

while((i = reader.read())!=-1) {

.....

tiCalculado = strToken.nextToken();//Ti
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rKey = strToken.nextToken();//(Yik)^ri

strToken.nextToken();//(g)^ri

if(ti.equals(tiCalculado)) {

break;

}

}

// a partir de Tj=i, o Leiloeiro pega o valor de ri

AcessoBanco acesso = new AcessoBanco();

String rj = acesso.buscarRiIngresso(ti, round, auction);

// procura no quadro de chaves de rodada o que

// tem (Yj^k)rj ?= (Yz^k)^rz

....

reader = new BufferedReader(

new FileReader(ARQUIVO_DADOS_ROUND_KEYS));

linha = "";

cAnterior = 0;

c = 0;

while((i = reader.read())!=-1) {

....

roundKeyCompareStr = linha;

rKeyCalculated = new BigInteger(

decoder.decodeBuffer(

roundKeyCompareStr));

rKeyCalculated = rKeyCalculated.modPow(

new BigInteger(decoder.

decodeBuffer(rj)), p);

if(new BigInteger(decoder.decodeBuffer(rKey)).

equals(rKeyCalculated)) {

// atualiza o quadro de vencedores com (Tj,rj,Yj^k)

writer = new BufferedWriter(

new FileWriter(ARQUIVO_DADOS_WINNERS));
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winnerData = ti+";"+ rj + ";" +

roundKeyCompareStr + "\n";

writer.append(winnerData);

writer.close();

break;

}

}

}

public void atualizarQuadroVencedorPorGR(BigInteger p)

throws Exception {

// pega os dados do quadro de vencedores a partir dos

// valores de rj e Yj^K

...

while((i = reader.read())!=-1) {

...

compradores = acesso.buscarCompradores(round, auction);

for (Iterator iter = compradores.iterator();

iter.hasNext();) {

String[] elemento = (String[]) iter.next();

chavePublicaComprador = new BigInteger(

decoder.decodeBuffer(

elemento[0]));

hashChainComprador = new BigInteger(

calculateHashChain(round,

elemento[1]));

rKey = chavePublicaComprador.modPow(

hashChainComprador, p);

strToken = new StringTokenizer(linha, ";");

strToken.nextToken();//

strToken.nextToken();//
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roundKeyCompareStr = strToken.nextToken();//

if (rKey.equals(new BigInteger(

decoder.decodeBuffer(roundKeyCompareStr)))) {

// atualiza o quadro de vencedores com

// (Yj^k,h^k(tj),yj)

}

}

}

A.6 Módulo de Fraude

Códigos relacionados ao módulo de fraude.

A.6.1 Montagem do Collusion Graph

// todos os leiloes do sistema

String SQL = "SELECT DISTINCT LEILAO FROM TB_LANCES

ORDER BY LEILAO DESC";

Integer[] leiloes = acesso.buscarCodigos(SQL);

int[][] matrizAdjacencia = null;

// montagem de matriz de adjacência

String[] adjacentes = null;

int posicaoElementoAdjacente = 0;

int posicaoElemento = 0;

for (int i = 0; i < leiloes.length; i++) {

compradores = acesso.buscarCompradores(leiloes[i]);

for (int j = 0; j < compradores.length; j++) {

adjacentes = buscarElementosAdjacentes(compradores,

j,compradores[j]);

posicaoElemento =

((Integer)compradoresPosicaoMatrixMap.

get(compradores[j])).intValue();
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for(int w=0;w<adjacentes.length;w++) {

posicaoElementoAdjacente =

((Integer)compradoresPosicaoMatrixMap.

get(adjacentes[w])).intValue();

matrizAdjacencia[posicaoElemento]

[posicaoElementoAdjacente]

+= 1;

}

}

}

A.6.2 Montagem do Dual Graph

matrizAdjCollusiveGraph = cGraph.getMatrizAdjacencia();

for (int i = 0; i < matrizAdjCollusiveGraph.length; i++) {

linhaMatrizAdjCollusiveGraph =

matrizAdjCollusiveGraph[i];

for (int j = 0; j < linhaMatrizAdjCollusiveGraph.length;

j++) {

if(linhaMatrizAdjCollusiveGraph[j]>0) {

linhaMatrizAdjCollusiveGraph[j] = 0;

} else {

if(i!=j)

linhaMatrizAdjCollusiveGraph[j] = 1;

}

}

}

A.6.3 Taxas

Map gamaTodos = calcularGamaTodos();

Map deltaTodos = calcularDeltaTodos();
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Map epsilonTodos = calcularEpsilonTodos();

Map zetaTodos = calcularZetaTodos();

Map betaTodos = calcularBetaTodos();

Map alphaTodos = calcularAlphaTodos();

A.6.4 Escore de Collusion

for (int i = 0; i < compradores.length; i++) {

if (tipo==1){

mediaCollusiveGraph = calcularMediaComparador(

compradores[i],tipo, shillsCollusiveGraph);

} else if (tipo==2) {

mediaDualGraph = calcularMediaComparador(

compradores[i],tipo, shillsDualGraph);

} else {

mediaCollusiveGraph = calcularMediaComparador(

compradores[i],1, shillsCollusiveGraph);

mediaDualGraph = calcularMediaComparador(

compradores[i],2, shillsDualGraph);

}

if (tipo==1) {

collusionScore = ((((Double)gamaTodos.

get(compradores[i])).

doubleValue() +

((Double)epsilonTodos.

get(compradores[i])).

doubleValue() +

((Double)deltaTodos.

get(compradores[i])).

doubleValue() +

((Double)calcularNNormalizadoCompradores(1).

get(compradores[i])).
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doubleValue() +

mediaCollusiveGraph)/5)*10;

} else if (tipo==2) {

collusionScore = ((((Double)zetaTodos.

get(compradores[i])).

doubleValue() +

((Double)epsilonTodos.

get(compradores[i])).

doubleValue() +

((Double)deltaTodos.get(compradores[i])).

doubleValue() +

((Double)calcularNNormalizadoCompradores(tipo).

get(compradores[i])).

doubleValue() +

mediaDualGraph)/5)*10;

} else {

collusionScore = ((((Double)epsilonTodos.

get(compradores[i])).

doubleValue() +

((Double)deltaTodos.

get(compradores[i])).

doubleValue() +

((Double)calcularNNormalizadoCompradores(1).

get(compradores[i])).

doubleValue() +

mediaDualGraph + mediaCollusiveGraph)/5)*10;

}

collusionScoreMap.put(compradores[i],

new Double(collusionScore));

}

return collusionScoreMap;
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