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RESUM

Aquest  projecte  consisteix  en  definir  i  desenvolupar  un  servei  per  JXTA  que  permeti 

l'anonimat  en  comunicacions  P2P.  Aquest  servei  s'ha  desenvolupat  fent  servir  els 

mecanismes  que  ofereix  JXTA  de  forma  que  estigui  el  màxim  d'integrat  al  sistema  i  

disponible per qualsevol aplicació JXTA que requereix d'aquesta funcionalitat. Aquest servei  

està basat en un protocol  existent d'anonimat descrit al  paper  Hordes:  A Multicast  Based  

Protocol for Anonymity (Brian Neil Levine & Clay Shields) triat després de fer-ne un estudi 

dels protocols existents actualment.
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Capítol 1. Descripció i justificació del projecte

Introducció

Una xarxa P2P (Peer to Peer) permet que diversos dispositius es pugin comunicar a través 

d'una xarxa de comunicacions, usualment sobre protocol IP (Internet Protocol). Aquesta mena 

de xarxa no segueixen un model clàssic client/servidor donat que cada equip actua com un 

node de la xarxa essent servidor i client dels altres nodes alhora, això fa possible l'intercanvi  

distribuït d'informació entre els diferents dispositius.

JXTA (de l'anglès juxtapose) és una especificació d'un protocol P2P open source definida com 

un conjunt de protocols basats en XML (eXtensible Markup Language) creada l'any 2001 per 

l'empresa  Sun Microsystems (empresa  comprada  per  l'empresa  Oracle  Corporation  l'any 

2009).  De JXTA n'hi pot haver implementacions en qualsevol llenguatge de programació,  

com per exemple JXTA-C per llenguatge C/C++/C#, però la mes popular es per llenguatge 

Java. A la pàgina de java.net podem trobar els diversos projectes, tant JXTA-C, JXTA-ME per  

Java Micro Edition com JXTA-JXSE per Java Standard/Entreprise Edition.

S'ha  triat  JXTA donat  que  es  tracta  d'un  conjunt  de  protocols  no  propietaris,  basat  en 

estàndards com XML  que actualment son marc de referència per desenvolupar aplicacions 

P2P. Actualment la última versió estable de JXTA 2.5 té diferents mecanismes per garantir la 

seguretat en les comunicacions, però no implementa l'anonimat, tampoc sembla que hi hagi  

cap previsió d'implementar-ho en la última versió candidata 2.7 Cheeseburger.  

Aquest  projecte  consisteix  en  definir  i  desenvolupar  un  servei  per  JXTA  que  permeti 

l'anonimat en comunicacions P2P. Aquest servei es desenvoluparà fent servir els mecanismes 

que  ofereix  JXTA de  forma  que  estigui  el  màxim d'integrat  al  sistema  i  disponible  per 

qualsevol aplicació JXTA que requereix d'aquesta funcionalitat. Aquest servei estarà basat en 

un protocol  existent  d'anonimat  que es  triarà  després  de  fer-ne un estudi  dels  existents  

actualment. També es contempla la possibilitat d'aplicar diversos protocols combinats.
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Objectius

Mitjançant la realització del projecte, es volen assolir tant objectius formatius, com arribar a  

una solució funcional del servei d'anonimat. Concretament es vol arribar als següents cinc 

objectius:

• Estudiar els protocols existents d'anonimat per comunicacions i el seu funcionament.

• Estudiar el model de xarxa P2P i JXTA i la plataforma JXTA-JXSE.

• Triar  un  o  diversos  protocols  d'anonimat  i  fer  una  implementació  d'un  servei 

d'anonimat  per  JXTA-JXSE  el  màxim  d'integrat  amb  el  sistema  i  disponible  per 

qualsevol aplicació.

• Implementar  una  aplicació  per  provar  el  protocol  i  avaluar  el  funcionament  del 

mateix.

• Comparar els resultats amb implementacions d'altres protocols ja existents.

Funcionalitats

La funcionalitat principal és dotar d'un servei que ofereixi anonimat en xarxes JXTA per tal 

que  altres  aplicacions  el  pugin  fer  servir.  Aquesta  implementació  es  realitzarà triant  un 

protocol d'anonimat existent i fent servir els propis mecanismes que ofereix JXTA quedant el  

servei integrat al propi sistema.

Metodologia

Partint de la base del coneixement inicial tenim les assignatures cursades durant els estudis 

d'Enginyeria Informàtica a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC):

• Protocols  de  xarxes  de  comunicacions,  seguretat  i  privacitat  :  Criptografia, 

Administració de xarxes i sistemes operatius, Seguretat en xarxes de computadors, 

Arquitectura de sistemes distribuïts i Disseny de xarxes de computadors.

• Programació bàsica en Java:   Enginyeria del programari orientat a l'objecte, Eng. del 

programari de components i sistemes distribuïts.
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• Desenvolupament de projectes:   Procés d'enginyeria del programari,  Metodologia i 

gestió de projectes informàtics.

Es seguirà la següent metodologia:

– Ampliació de coneixements

– Anàlisi inicial i tria del cas d'estudi

– Disseny, implementació i proves de funcionament del cas d'estudi 

– Implementació i execució de les proves d'avaluació.

– Comparació de resultats.

El disseny i la implementació del servei i de les proves es farà en llenguatge Java fent servir  

JXTA per Java (JXSE). Les proves es realitzaran a nivell local i també es preveu poder fer-ne 

a PlanetLab, una xarxa global d'ordinadors de recerca distribuïts per tot el món que s'ofereix 

entre d'altres com a plataforma per desenvolupar nous serveis de xarxa (http://www.planet-

lab.org/).

Riscos

Podem preveure tres riscos:

• Risc baix: Desconeixement de la tecnologia empleada

• Risc baix: Poca experiència en programació Java

• Risc mitjà: Es tracta d'un projecte força complex i el calendari és força acotat

Aquest riscos podem implicar no podem fer totes les proves plantejades al inici del projecte i  

fer la comparació final de resultats, afectant a un objectiu dels cinc plantejats.

Anonimat

Quan parlem d'anonimat  en la  nostre  societat  estem acostumats  a  pensar  en  conductes 

il·legals o delictives però l'anonimat és una moneda de dues cares i és també una forma 

legítima de privacitat i en alguns casos de seguretat personal, per exemple, els testimonis 

protegits, les víctimes de guerra/terrorisme, els donants d'òrgans o els alcohòlics anònims. 
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Si pensem per quines raons els usuaris de xarxes P2P voldrien anonimat pensem en el típic  

exemple de la distribució de material de forma il·legal però també podem pensar en material 

que sigui legal de distribuir però vergonyós en l'entorn de la persona o socialment rebutjable 

en la cultura de qui  ho comparteix,  encara i  que en altres cultures no sigui  així.  Altres  

motivacions  poden ser  per  por  a  recriminacions,  per  evitar  censures  que  pateixen  certs 

països o organitzacions empresarials, per expressar opinions polítiques sense represàlies (per 

la mateixa raó que el vot és secret i per tant anònim), per grups d'activistes que vulguin 

denunciar anònimament abusos o corrupció d'autoritats governamentals o simplement com 

a decisió personal de privacitat per prevenir el rastreig d'activitat i conducta a la xarxa per  

part de tercers no autoritzats.

No nomes interessa l'anonimat als usuaris de xarxes P2P, certs governs també han mostrat 

interès  en aquesta  tecnologia  com per  exemple  el  projecte  de  la  xarxa  Tor  (The  Onion 

Routing) finançat per la marina dels Estats Units.

La qüestió de l'anonimat en general és força complexa per la societat, a vegades fins i tot ha 

arribat als  tribunals,  l'any 1995 el  Tribunal  Suprem dels Estats Units va prendre aquesta 

decisió:

“Anonymity is a shield from the tyranny of the majority. It thus exemplifies the purpose behind  

the Bill of Rights, and of the First Amendment in particular: to protect unpopular individuals  

from retaliation-and their ideas from suppression-at the hand of an intolerant society. The  

right to remain anonymous may be abused when it shields fraudulent conduct. But political  

speech by its nature will sometimes have unpalatable consequences, and, in general, our society  

accords greater weight to the value of free speech than to the dangers of its misuse.” -- United  

States Supreme Court decision No. 93-986 April 19, 1995

Podem concloure que l'anonimat és un eina que es pot fer servir per fer actes il·legals i/o 

delictius o per protegir la legitima privacitat de les persones, construint anònimament una 

societat mes lliure. Com tota eina és responsabilitat de qui la fa servir el fer-ho d'una forma 

adequada.
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Capítol 2. Planificació

Calendari

S'ha seguit el següent calendari de tasques del projecte:

Data inici Data fi Tasca

21 setembre 3 octubre Inici definició i planificació

3 octubre PAC1: Entrega del pla de treball

4 octubre 17 octubre Estudi protocols anonimat, xarxes P2P i JXSE

17 octubre 26 octubre Disseny del cas d'estudi i de les proves d'avaluació.

24 octubre 26 octubre Definició de l'entorn de treball màquina i programari.

26 octubre 27 octubre Creació de l'entorn de desenvolupament.

31 octubre PAC2: Entrega dels dissenys i definició i verificació de la creació 

de l'entorn de desenvolupament.

31 octubre 14 novembre Revisió dels disseny

28 octubre 19 desembre Implementació del cas d'estudi i proves d'avaluació.

19 desembre PAC3: Entrega de la implementació.

20 

desembre

9 gener Depuració d'errors, elaboració de la memòria final i presentació

9 gener Lliurament final

23 gener 26 gener Debat

Fites de Control

N'hi ha quatre fites de control prefixades:

1) PAC 1 : 3 octubre – Planificació

2) PAC  2  :  31  octubre  –  Estudi  i  disseny  de  la  solució,  creació  de  l'entorn  de 

desenvolupament.

3) PAC 3 : 19 desembre – Entrega de la implementació i els resultats obtinguts.

4) Lliurament final : 9 gener – Entrega de la memòria final i la presentació.
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Taula de tasques

Les tasques planificades es poden desglossar en diferents subtasques les quals tenen assignat 

el següent ordre de precedència en la seva realització:

Codi Descripció Precedència

01 Inici projecte

02 Elaboració del pla de treball 01

03 Estudi

03.01 Protocols d'anonimat

03.02 Xarxes P2P i JXTA

03.03 Tecnologia JXSE

04 Tria del protocol a implementar 03

05 Disseny 04

05.01 Disseny del cas d'estudi

05.02 Disseny de les proves d'avaluació 05.01

06 Definició de l'entorn de treball 05

06.01 Triar el programari per desenvolupar la implementació

06.02 Triar el maquinari i xarxa per executar les proves

07 Creació de l'entorn de treball

07.01 Instal·lació del programari necessari per el
 desenvolupament

06.01

07.02 Instal·lació al maquinari del sistema operatiu i
programari bàsics per l'execució de proves localment i al

 entorn PlanetLab.

06.02

08 Implementació 07.01

08.01 Implementació del cas d'estudi amb JXTA-JXSE

08.02 Implementació de les proves 08.01

09 Obtenció de resultats 08.02 i 07

09.01 Proves del protocol implementat

09.02 Proves d'altres protocols existents

10 Comparació de resultats 09

11 Elaboració de la memòria final i presentació 10

12 Defensa/Debat del projecte 11
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Diagrama de Gantt
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Capítol 3. Xarxes P2P i JXTA

Xarxes P2P

La principal característica de les xarxes P2P (peer-to-peer) és que els nodes que en formen 

part (peers) es comporten de la mateixa forma entre si, assumint les funcions client i servidor 

simultàniament i envers tots els nodes de la xarxa. 

Hi ha diferents models de funcionament pel que fa a xarxes P2P, per una banda tenim el P2P 

centralitzat, on hi ha servidors que tenen la informació sobre en quins nodes estan localitzats 

els recurs, de tal manera que actuen com a directoris de cerques de recursos. El model P2P 

híbrid és similar al centralitzat, no existeix un servidor central però si uns nodes especials 

(que  no  comparteixen  els  seus  recursos),  anomenats  súper-peers.  Aquests  súper-peers a 

diferència dels servidors del model centralitzat no emmagatzemen quins recursos te cada 

node, sinó la manera en que els peer es poden adreçar entre ells. Per últim hi ha el model P2P 

pur que és el model que s'entendrà en aquest projecte quan parlem de xarxa P2P. Les xarxes  

P2P  pures  segueixen  una  topologia  Ad-Hoc i  l'intercanvi  d'informació  es  fa  de  forma 

totalment distribuïda, tots els nodes tenen la mateixa funció i no existeixen súper-peers.

Els serveis d'una xarxa P2P son oferts en col·laboració entre tots els nodes, on cadascun d'ells  

proporciona els seus propis recursos posant-los a disposició de la resta de nodes, així quan 

mes nodes integrin la xarxa P2P mes recursos disposen els serveis que s'ofereixen. Alguns  

exemples de recursos que ofereixen els nodes poden ser amplada de banda de connexió, 

capacitat de processament o d'emmagatzematge.  La suma d'aquests recursos es fa de forma 

descentralitzada, mitjançant l'agregació dels recursos de forma individual per cadascú dels 

nodes que els comparteixen. El potencial que ofereix aquesta mena de xarxa no és limita a 

tenir servidors molt potents, sinó a la suma de recursos dels nodes que la integren.

Les  principals  característiques  que  ofereixen  les  xarxes  P2P  son:  descentralització, 

escalabilitat  i  robustesa.  També poden oferir  característiques mes avançades com xifrat i  

anonimat.
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Xarxes JXTA

JXTA (de l'anglès juxtapose) és una especificació P2P open source definida com un conjunt de 

protocols basats en XML (eXtensible Markup Language) creada l'any 2001 per l'empresa Sun 

Microsystems (empresa comprada per l'empresa Oracle Corporation l'any 2009). De JXTA 

n'hi pot haver implementacions en qualsevol llenguatge de programació,  en el cas que ens 

ocupa  ens  centrarem  en  la  implementació  JXTA-JXSE  per  llenguatge  Java 

Standard/Entreprise Edition.

Característiques de JXTA

Podem enumerar moltes característiques de JXTA però les més rellevants i difícils de trobar 

en altres plataformes de P2P són:

– Xarxa virtual independent de la xarxa física o la seva topologia.

– Organització mitjançant grups ja sigui de peers o d'altres grups.

– Descobriment de recursos descentralitzat.

– No necessita una resolució centralitzada d'adreçament o nomenclatura.

– Els protocols son independents de la seva implementació.

– Els  peers  poden  fer  de  forma  estàndard  i  autònoma  operacions  bàsiques  com: 

descobriment  d'altres  peers  o  recursos,  organtizar-se  en  grups,  oferir  recursos, 

comunicar-se entre ells, etc...

Arquitectura JXTA

L'arquitectura de JXTA està dividida en tres nivells: core, services i applications. 

• Al  nivell  de  Core trobem  els  elements  bàsics  com  grups  de  peers,  pipes  de 

comunicació o altres elements relacionats amb la seguretat.

• Al nivell  de  Services trobem els  serveis  de  xarxa que no son imprescindibles  per 

funcionar però que faciliten el seu us com la indexació de recursos,  la cerca o la 

compartició de fitxers.

• Al nivell  d'Applications trobem les  aplicacions que funcionen sobre  JXTA com la 

JXTA Shell, el sistema de correu o la missatgeria instàntania P2P i moltes altres.
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En la següent figura podem veure les tres capes de l'arquitectura:

Arquitectura JXTA

Font: Project JXTA: A Technology Overview, Li Gong, Sun Microsystems, Inc.

http://www.podre.com.br/trabalhos/GraduacaoComputacaoUnisinos/TC/JXTA/White_Papers/4-

jxtaview_01nov02.pdf

Components de JXTA

Una xarxa JXTA consisteix en una sèrie de nodes, els quals s’organitzen en grups. Els nodes i  

els grups faciliten uns serveis per la compartició de recursos. Els nodes de JXTA fan servir 

uns  documents  XML  anomenats  advertisements amb  els  quals  fan  difusió  de  la  seva 

pertinença a la xarxa i de quins serveis disposen. Mitjançant els advertisements altres nodes 

poden saber com connectar i fer servir els serveis del node.

Aquesta connexió entre nodes es fa a través de pipes (canonades en anglès). Les pipes poden 

ser unidireccionals  (one-to-one)  o multidireccionals (one-to-many)  i  estan associades a un 

endpoint o punt de connexió a la xarxa virtual.

La identificació dels nodes es fa de forma descentralitzada, cada node té un identificador  

únic, de la mateixa forma grups, pipes i la resta de recursos tenen identificadors únics a  

JXTA. Aquest identificadors tenen format URN (Uniform Resource Name). Per exemple, un 

identificador de grup te un aspecte com aquest:

urn:jxta:uuid-E5FEA0412ECA422CB08FA11E034D658602
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Protocols de JXTA

JXTA defineix una serie de protocols estàndards, actualment sis protocols. Aquests protocols  

defineixen la manera d'interactuar dels diferents elements de la xarxa JXTA. Per exemple:  

com  es  defineixen  els  grups,  com  es  comuniquen  els  peers  entre  ells,  com  enrutar  un 

missatge, etc...

Aquests protocols son asíncrons i estan basats en el model de preguntar i esperar resposta.  

Quan un element de la xarxa fa una pregunta, pot rebre 0, 1 o mes respostes a la pregunta.  

Com es pot veure a la il·lustració els protocols formen una pila de protocols i per tant tenen 

certa dependència els uns dels altres:

Font: Brendon J. Wilson JXTA Book pàg 42 “Chapter 3 Introducing JXTA P2P Solutions”
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Les funcions d'aquests sis protocols de JXTA són:

• Peer  Discovery  Protocol  (PDP):   Permet  publicar  i  cercar  recursos  anteriorment 

publicats mitjançant advertisements.

• Peer Information Protocol (PIP):   Permet obtenir informació d'un peer com pot ser el 

temps de connexió, l'ample de banda consumit, etc...

• Pipe Binding Protocol (PBP):   Permet a un o mes peers connectar-se a pipes per tal de 

comunicar-se.

• Peer Resolver Protocol (PRP)  : Permet als peers enviar consultes a un peer o a un grup 

de peers i rebre resposta de la consulta. Com s'ha comentat abans poden arribar 0, 1 o 

mes respostes a la consulta.

• Rendezvous  Protocol  (RVP)  :  Permet  enviar  eficientment  i  de  forma  controlada 

missatges dintre d'un grup de peers. 

• Endpoint  Routing  Protocol  (ERP)  :  Permet  a  un  peer  trobar  una  ruta  de  peers 

intermedis cap a un altre peer amb el  que es vol  comunicar i  no es te  connexió 

directe o la ruta que és coneix està tallada i es vol trobar una d'alternativa.

Tipus de peers de JXTA

A JXTA tenim tres tipus de peers:

• Minimal-Edge peer:   només implementen els serveis del nucli de JXTA requerits. Per 

fer servir altres serveis  de la xarxa requereixen d'altres peers de tipus Proxy.

• Full-Edge peer:   implementen tots els serveis de JXTA i participen de tots els 

protocols estàndard.

• Super-Peer:   ofereixen recursos per garantir el funcionament de la xarxa JXTA. Hi ha 

tres recursos que un super-peer pot oferir:

• Relay:   per guardar i enviar recursos a peers que no tenen connexió directa 

amb la xarxa JXTA per ex.: peers darrera un firewall.

• Rendezvous:   conté un index dels advertisements i fa mes eficient la cerca de 

recursos.

• Proxy:   permeten als minimal-edge peers accedir a totes les funcionalitats de 

JXTA.

Parlarem mes endavant dels relay i rendezvous peers.
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Xarxa virtual de JXTA

Un node de la xarxa JXTA s'anomena  peer,  aquest és identificat  de forma única per  un 

peer_id. Els peers son capaços de descobrir i comunicar-se amb altres peers de la xarxa JXTA. 

Els  peers funcionen  asíncrona  i  independentment  respecte  a  la  resta  de  peers,  i  poden 

publicar una o mes interfícies de xarxa, que mitjançant advertisements es donen a conèixer 

com un endpoint. Els peers utilitzen els endpoints per comunicar-se punt a punt entre ells a 

traves de la capa de xarxa virtual de JXTA.

La capa de xarxa virtual de JXTA fa transparent als peers la topologia de la xarxa física sobre 

la  que  funciona.  Els  peers es  veuen  com si  estiguessin  directament  connectats  entre  si, 

independentment de si els peers es troben darrera un un dispositiu de seguretat tipus firewall 

(tallafocs) o en una xarxa no adreçable com una xarxa privada amb NAT o fins i tot una 

xarxa que funcioni sobre un protocol diferent al IP.

Aquesta capa virtual permet als desenvolupadors d'aplicacions adaptar la topologia de la 

xarxa virtual a les necessitats de les aplicacions, sense necessitat d'adaptar la topologia de la 

xarxa física.

Xarxa Virtual JXTA

Font: http://medianet.kent.edu/surveys/IAD04F-P2Papplications-amit/jxta.gif
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Per tal que aquesta xarxa virtual funcioni i pugi oferir totes les prestacions calen uns peers 

especials: els relay peer i els rendezvous peer:

• Els relay peers troben una ruta a través de la xarxa que connecti els diferents peers 

que es volen comunicar mitjançant el Endpoint Routing Protocol.

• Els  rendezvous  peers permeten  la  cerca  ràpida  dels  advertisements.  Els  peers es 

registren en un redezvous peer per tal de publicar els seus advertisements i trobar els 

advertisements d'altres peers. Si en un grup no existeix cap redezvous peer qualsevol 

altre peer pot decidir adoptar aquest rol. 

Relay i Rendezvous Peers

Font: http://java.sun.com/developer/technicalArticles/Networking/jxta/JXTAOverview.gif 

Un exemple  de  funcionament  del  redezvous  peer és  el  següent:  Un  peer A fa  una  cerca 

mitjançant una consulta a un  rendezvous peer que cerca la informació en el seu index. Si 

troba la informació respon al peer A, si no la troba fa una propagació de la cerca a la resta de 

rendezvous  peers.  Quan  un   dels  rendezvous  peer troba  un  advertisement  del  peer  B 

corresponent a la consulta, informa al peer B que respon al peer A amb el seu advertisement.
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Canals de comunicació a JXTA

Quan dos peers es volen comunicar fan servir els canals de comunicació estàndard de JXTA, 

les pipes. Aquestes pipes es resolen a nivell de la xarxa virtual de JXTA no a nivell físic:

Xarxa Virtual JXTA

Font: http://java.sun.com/developer/technicalArticles/JXTA/JXTA_fig1.gif

JXTA Resolució de Pipes

Font : http://java.sun.com/developer/technicalArticles/JXTA/JXTA_fig2.gif
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Les pipes es poden classificar en dos grups tal com es mostra a la següent figura:

Classificació de les pipe

Font: JXSE 2.5 Programmers Guide [1], pàg 17, figura 3

• Point-to-point pipes o Unicast Pipes  : Hi ha InputPipes i OutputPipes. El que un peer 

envia a través de la seva OutputPipe arriba a l'altre peer per la seva InputPipe. A una 

InputPipe es poden connectar mes d'una OutputPipe però una OutputPipe només pot 

connectar-se a una InputPipe.

• Secure  Unicast  Pipes  :   Son  un  tipus  especial  de  Unicast  Pipes  que  permeten  la 

comunicació segura mitjançant el protocol TLS [14]. Propiament son Unicast Pipes.

• Propagate  Pipes  :  Connecten  una  OutputPipe  a  multiples  InputPipes  propagant  el 

mateix missatge a tots els destinataris.

Funcionament de les pipes

Font: http://jxta.kenai.com/Specifications/JXTA_Protocols_2_0_files/pipetype.gif
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JxtaBiDiPipe, JxtaSocket, JxtaServerScocket i JxtaMulticastSocket

En les  especificacions  mes  modernes de  JXTA podem trobar  uns  canals  de  comunicació 

avançats  que  ens  faciliten  la  gestió  de  les  pipes,  anomenats  Bidirectional  reliable 

communication channels que són: JxtaBiDiPipe, JxtaSocket, JxtaServerScocket

Desglossament de l'arquitectura de JXTA 2.5

Font: http://blogs.sun.com/roller/resources/hamada/platform.png

Aquests canals de comunicació ens ofereixen fiabilitat alhora d'enviar i rebre missatges i 

comunicació bidireccional, es a dir, el peer destinatari d'un missatge pot respondre a través 

d'aquests  canals  al  peer  emissor  del  mateix  sense  necessitat  d'establir  comunicació 

mitjançant un altre pipe.

També  en  les  darreres  implementacions  de  JXTA  trobem  un  canal  de  comunicació 

multidireccional  anomenat  JxtaMulticastSocket  que  es  una  extensió  de  la  classe 

java.net.MutlicastSocket  i  proveeix  de  funcionalitat  mutlicast  sobre  propagated  pipes  de 

JXTA. [Cita: http://www.docjar.com/docs/api/net/jxta/socket/JxtaMulticastSocket.html]
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Cal tenir en compte el següent:

1. Un JxtaMulticastSocket funciona sobre una propagated pipe, l'abast de la propagació 

està limitada per la toplogia de la xarxa i el role que jugi el node (Ad-Hoc, Edge o 

Rendezvous).

2. La mida del datagrama estpa limitada per el TcpTransport MulticastSocketSize, quan 

es utilitzat multicast i de la mida de la MTU quan s'utlitza relay.

JxtaMulticastSocket en xarxa local o amb servidor rendezvous.

Font: JXSE 2.5 Programmers Guide [1] capítol 12:Multicast Socket pàg 93
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Mecanismes de seguretat de JXTA

A JXTA tenim el  Personal  Security  Enviroment  (PSE)  Membership  Service,  és  l'encarregat 

d’atorgar una identitat  als diferents  peers dins el seu  peer group,  que permet determinar 

quins peers tenen permès accedir a certs serveis o aplicacions.

Les identitats es gestionen utilitzant credencials, que utilitzen els peer per a identificar-se i 

donen dret a realitzar operacions restringies, com pots ser l'enviament d'un missatge a un 

determinat peer.  Aquestes credencials estan basades en certificats PKIX que garanteixen que 

el  peer te  una  parell  de  claus  publica-privada  vàlid  i  la  clau  pública  de  cada  peer es 

automàticament distribuïda dintre del seu advertisement en una entrada especial del servei. 

Cada peer guarda el seu certificat i la clau privada al seu magatzem de claus (keystore) del 

servei PSE. 

Un altre mecanisme de seguretat  que ens ofereix  JXTA son les  secure  unicast  pipes.  Les 

secure  unicast  pipes són  pipes  unidireccionals que  donen privadesa,  autenticació  mútua  i 

fiabilitat a la transmissió de missatges mitjançant TLS (Transport Layer Security)  [14] per 

sobre l'Endpoint Router Transport Protocol.

Al  crear  una  pipe i  definir-la  com  a  secure  unicast  pipe  obtenim  un  canal  segur  de 

comunicació entre dos peers, independentment dels peer relays i els transports físics sobre els 

quals es  realitzi  la  transmissió de les dades.  El  protocol  TLS [14] dur  a terme el  procés 

conegut com  TLS handshake,  durant el qual els  peers intercanvien i  autentiquen els seus 

certificats digitals. El servei de PSE és l'encarregat de proporcionar aquest mecanisme.
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Capítol 4. Protocols d'anonimat

Introducció

En  aquest  capítol  es  farà  un  estudi  sobre  els  diferents  elements  necessaris  per  poder 

implementar un protocol d'anonimat en una xarxa P2P feta amb JXTA.

Per una banda, cal recercar i estudiar els diferents protocols d'anonimat existents per tal de 

triar-ne un per formular en l'arquitectura JXTA i implementar en l'entorn que ens ocupa. La 

formulació d'un protocol d'anonimat totalment nou i innovador no entraria dintre de les 

expectatives d'aquest projecte. 

Definició d'anonimat

Si busquem al diccionari de la llengua catalana segona edició (DIEC2) la definició d'anonimat 

obtenim el següents resultats:

anonimat

m. [LC] Condició d’anònim. L’autor del poema resta en l’anonimat.

anònim -a

1. adj. [LC] [FLL] [BB] Que no té nom d’autor. Un llibre anònim. Una carta anònima.

2. 1 m. [LC] Carta anònima. Rebé un anònim.

2. 2 m. [FLL] [BB] Llibre anònim.

3. 1 adj. [LC] Que no fa conèixer el seu nom. Aquesta obra és d’un autor anònim.

3. 2 m. [LC] [BB] [FLL] Autor anònim. Aquest article és d’un anònim.

3. 3 m. [LC] Anonimat. L’autora desitja conservar l’anònim.

Així doncs, l'anonimat d'un missatge en una xarxa JXTA és la capacitat que te aquesta xarxa 

per tal que donat un missatge no poder descobrir quin és l'autor-emissor del mateix.
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Nivells d'anonimat

En xarxes amb anonimat es important mesurar la garantia d'anonimat que ofereix el sistema, 

per això es defineixen diversos  nivells  d'anonimat,  de mes a menys privacitat  serien els 

següents:

• Privacitat Absoluta (Absolute privacy)  : Encara i que un atacant pugui recollir tota la 

informació possible, la presència de la comunicació no pot ser percebuda per l'atacant 

en cap anàlisi que realitzi d'aquesta informació.

• Sota  sospita  (Beyond  suspicion)  :  Encara  i  que  un  atacant  pugi  recollir  tota  la 

informació possible, cap node de la xarxa és més sospitós que altre de ser l'origen del 

missatge.

• Innocència probable (Probable innocence)  : Encara i que un atacant pugi recollir tota 

la informació possible, l'emissor no és més sospitós que el receptor de ser l'origen del 

missatge.

• Possible innocència (Possible innocence)  : Encara i que un atacant pugi recollir tota la 

informació  possible,  hi  ha  una  probabilitat  no-trivial  de  que  un  emisor  no  sigui 

l'origen del missatge.

• Exposició  provada  (Provably  exposed)  :   l'atacant  pot  provar  qui  és  l'origen  del 

missatge.

Protocols estudiats

La gran majoria dels protocols trobats son desenvolupaments tancats o protocols propietaris 

que s'han tingut que descartar per no tenir permís per formular-los en JXTA o no disposar 

d'una especificació pública per estudiar-los.

Entre els protocols que s'han pogut estudiar trobem: Mix Networks [10], Onion Routing [9], 

Cashmere  [11],  Crowds  [8]  i  Hordes  [12].  Cadascun  d'aquests  protocols  es  basa  en 

l'existència de nodes o grups de nodes intermediaris (proxys, jondos, etc...) que implementen 

el  protocol  d'anonimat  formant  una  ruta  difícilment  predictible  entre  els  diferents 

intermediaris,  ocultant  l'emissor  al  destinatari,  mitjançant  diferents  mecanismes 

d'enrutament o xifrat  de la informació per tal  de guanyar seguretat i/o eficiència en les 

comunicacions.
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Protocol triat: Hordes:  A Multicast Based Protocol for Anonymity

Com a primer filtre de selecció s'han descartat Mix Networks i Crowds donat que els altres 

tres protocols (Onion Routing, Cashmere i  Hordes) son implementacions que milloren el 

rendiment d'aquests dos protocols mes antics.

Dels tres protocols restants s'ha triat Hordes: A Multicast Based Protocol for Anonymity per la 

seva característica de multicast que permet enviar anònimament la resposta al emissor en 

una única transmissió sense tenir que mantenir rutes estàtiques dintre del grup de nodes 

intermedis. Aquesta característica no és present als altres dos protocols, dels que un altre raó 

per també descartar-los és que ja existeixen implementacions per xarxes P2P (Cashmere) o 

fins i tot JXTA (Onion Routing).

Hordes: Descripció

El protocol Hordes [12] realment no aporta un forma completament nova d'anonimat. Hordes 

parteix del treball ja existent, fent servir el protocol Crowds [8] per crear la ruta d'enviament 

i en fa una millora substancial reformulant la manera com es tria la ruta de retorn de la  

resposta al node d'origen mitjançant tècniques de  multicast.  Aquest doble sistema ofereix 

una millora pel que fa a conservar l'anonimat, donat que la ruta d'enviament (unicast) i la de 

retorn (multicast) son diferents.

En el paper de Levine [12] es fa un reflexió on s'obren diverses vies pel que fa al protocol de 

creació de la ruta d'enviament, agafant Crowds com a model però sense tancar portes a que 

es podria fer servir altres protocols com Mix Networks [10] o Onion Routing [9], textualment 

diu: “We believe that the forwarding mechanism from mixes or Onion Routing could easily be  

adapted for use on the Hordes forward path. While this might require more work in terms of  

encryption, it would increase the security and anonymity of the protocol, particularly against  

collaborators, as well as obviating the need for a Hordes-aware proxy to run on each server.”
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Hordes: Funcionament

Hordes fa servir diversos nodes intermediaris o jondos per encaminar de forma anònima els 

paquets de dades del node origen al node destí, de forma similar a com es fa amb el protocol  

Crowds, però alhora de retornar una resposta des del node destí al origen fa servir serveis de 

multicast per encaminar de forma anònima la resposta.

La inicialització o com s'afegeix un node a l'horda es fa en cinc passes:

1. El node origen o iniciador, i, envia a un node servidor o proxy, s, una petició per unir-

se a l'horda (en anglès: horde), H. Aquesta petició inclou l'adreça del node origen, Ii, 

un  nonce (número  arbitrari  usat  només  un  cop  per  assegurar  una  comunicació 

criptogràfica),  Ni, i la clau pública del node origen, Ki+ :

A  Hordes no es considera cap infraestructura de clau publica i s'assumeix que cada 

membre de l'horda, h on ∀ h ∊ H, posseïx les claus públiques dels servidors,  Ks+.

2. El servidor, s, respon amb un paquet join acknowledgment que indica que ha rebut la 

petició  per  unir-se  signat  amb la  clau  privada  del  servidor  Ks-.   Aquest  paquet 

consisteix en un nou nonce, Ns, i la repetició de Ni, el nonce del iniciador:

Aquest intercanvi de nonces garanteix que el protocol està funcionant correctament i 

evita  que  un atacant  pugi  afegir  falsos  membres  a  la  horda  responent  missatges 

antics.

3. El node origen comprova la validesa temporal del nonce, i si és valid respon amb una 

copia signada dels nonces que li ha enviat el servidor:

Aquest  fet  evita  que  un  atacant  respongui  mes  endavant  a  una  antiga  llista  de 

membres de l'horda.

4. Si els  nonces son vàlids i correctes, el servidor envia una adreça base  multicast,  M, 

usada per tots els membres de l'horda, i una llista de les adreces dels altres membres  

de l'horda,  h on ∀ h ∊ H, i les seves claus públiques, Kh on ∀ h ∊ H.  Aquest missatge 

també inclou els nonces i va signat pel servidor:
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s → i :[N i , N s] K s−

i → s :[N i , N s]K i−

s → i :[M , I h , K h+ , N i , N s]K s− ,∀h∈H

i → s : I i , N i , K i+



5. El  servidor  informa a tots  els  membres de  l'horda que  I s'ha afegit  a la  mateixa 

mitjançant un únic missatge multicast signat per ell:

Aquest missatge inclou una marca de temps (timestamp),  TS,  per assegurar que el 

missatge no és una reproducció d'un anterior.

La transmissió de la informació a través de l'horda també es realitza en cinc passes:

1. L'iniciador de la transmissió tria de forma aleatòria de l'horda H un subconjunt F, de 

jondos (els  nodes de  l'horda son anomenats  jondos a  Crowds)  que farà  servir  per 

l'enviament de missatges. Tria una clau simètrica Kf per cada un dels jondos triats i la 

xifra  amb la  seva clau publica  Kf+ per  ultim signa el  missatge amb la  seva clau 

publica Ki

2. De  forma  també  aleatòria  el  iniciador  tria  un  grup  multicast,  m,  per  rebre  les 

respostes.  Aquesta adreça es tria entre una adreça mínima M de l'horda i una adreça 

màxima que depèn del número de membres del grup. L'iniciador es subscriu a aquest 

grup multicast.

Per enviar informació l'iniciador enviar un missatge a un jondo, j, triat aleatòriament 

d'entre els  jondos del subconjunt,  F, que ha triat al punt 1. Aquest missatge inclou 

l'adreça  del  receptor,  R,  un  número  aleatori,  id,  que  es  farà  servir  mes  tard  per 

identificar una resposta concreta a l'arbre de multicast, el grup de multicast,  m, i les 

dades a transmetre, dades. 

El número aleatori id ha de seu prou gran (Levine recomana 128 bits) per tal que un 

altre jondo del mateix grup multicast no pugi triar el mateix i tenir una col·lisió.

El missatge es xifra amb una clau simètrica Kf i va identificat amb un identificador de 

clau idk.

3. Quan un jondo j rep un missatge, tria amb probabilitat 1-pf enviar-lo al receptor, R, i 

probabilitat  pf enviar-lo  a  un  altre  jondo del  seu  subconjunt.  Denotem  aquest 

successor com j' i el missatge que envia j' te el mateix format que l'enviat per i  al pas 

2, però amb una altre clau Kf' i identificador de clau idk' : 
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s → H : [ I i , K i+ ,TS ]K s−

i →∀ f ∈F :{[K f ]K f + }K i−

i → j : idk , {R , id ,m ,dades}K f

j → j ' : idk ' , {R , id ,m ,dades}K f '



4. Després d'uns quants salts a traves de l'horda, amb un alta probabilitat, un  jondo j' 

enviarà el missatge al receptor R.

5. La resposta a les dades rebudes, resp, del receptor R, s'envia al grup de multicast,  m, 

conjuntament amb l'identificador id per tal que l'iniciador pugi identificar-la.

El  iniciador  ha  de  mantenir-se  subscrit  al  grup  de  multicast fins  la  següent 

confirmació per tal de limitar els efectes d'un atac puntual.
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j → R : id , m ,dades

R →m : id , resp



Capítol 5. Disseny del cas d'estudi i de les proves d'avaluació

Introducció

El servei d'anonimat que pretenem dissenyar per JXTA en aquest projecte es portarà a terme  

mitjançant el protocol d'anonimat Hordes: A Multicast Based Protocol for Anonymity detallat 

en el capítol anterior d'aquesta memòria.

Hordes separa la comunicació en dos parts diferents: l'enviament del missatge i la resposta 

del  receptor.  La  primera  part,  l'enviament  del  missatge,  està  basada  en  Crowds que 

mitjançant  l'intercanvi  de  missatges  unicast entre  diversos  nodes  (jondos)  fa  arribar  el 

missatge  al  receptor.  En  la  segona  part,  l'enviament  de  la  resposta  des  del  receptor,  es  

realitza amb un únic missatge multicast. 

El  protocol  d'anonimat  triat,  Hordes,  està  pensat  i  dissenyat  en  termes  d'una  xarxa  IP 

(Internet Protocol), per tant s'ha d'adaptar el disseny del protocol fent servir les eines que 

ens ofereix JXTA per tal de poder implementar-lo en una xarxa P2P – JXTA.

Requeriments

Per tal de poder dissenyar aquest servei d'anonimat partim dels següents requeriments:

Requeriments funcionals

1. Anònim  : Quan un emissor envia un missatge amb un receptor concret, el servei ha 

de fer arribar el missatge al receptor sense que aquest, ni cap altre node de la xarxa,  

conegui la identitat de l'emissor.

2. Bidireccional  : El servei ha de permetre que el receptor pugi respondre a un missatge 

rebut anònimament, encara i que desconegui l'origen.

3. Descentralitzat  :  Al formar part d'una xarxa P2P descentralitzades, el servei ha de 

funcionar de forma descentralitzada.
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Requeriments no funcionals

1. (Requeriment  derivat)  Compatibilitat  amb  comunicació  no  anònima: El  servei 

d'anonimat no pot impedir que es pugin realitzar comunicacions no anònimes, ha de 

ser un complement o extensió de JXTA no una substitució.

2. (Requeriment derivat)  Missatges XML: Els missatges del servei d'anonimat han de 

seguir el format estàndard de documents XML de la missatgeria de JXTA.

3. (Requeriment de disseny) Independència del servei final: Qualsevol tipus de servei 

final ha de poder ser consumit mitjançant anonimat del node origen sempre hi quan 

aquest servei final funcioni amb els serveis de missatgeria estàndard de JXTA.

Components de JXTA

El servei d'anonimat a implementar, com la resta de serveis de JXTA, treballa en el l'entorn 

d'un  grup,  de  manera  que  només  els  peers d'aquest  grup  poden  intercanviar  missatges 

anònimament. Aquest grup equival al concepte d'horda del protocol  Hordes. Aquest servei 

no requereix la modificació del disseny de JXTA i s'implementa i es distribueix mitjançant 

les facilitats que ofereix JXTA com qualsevol altre servei de peer.

El  servei d'anonimat ha de ser publicat per cada un dels  peers del grup i obté anonimat 

gràcies a la intervenció de diversos peers en un procés distribuït, igual que ho fan els jondos a 

Hordes.

Amb Hordes tenim tot un protocol d'inicialització i uns servidors o proxies que tenen una 

serie d'informació relativa a les claus públiques dels membres de l'horda, s'assumeix que no 

hi ha cap infraestructura de clau pública. En canvi JXTA ens ofereix una sèrie d'eines de 

seguretat que mitjançant certificats ens permetran prescindir d'implementar aquesta fase.

A  JXTA  tenim  el  Personal  Security  Enviroment  (PSE)  Membership  Service,  és  el  servei 

encarregat de proveir d'una identitat als diferents  peers dins el seu peer group, que permet 

determinar quins peers tenen permès accedir a certs serveis o aplicacions.

Les identitats es gestionen utilitzant credencials, que utilitzen els peer per a identificar-se i 

donen dret a realitzar operacions restringies, com pots ser l'enviament d'un missatge a un 
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determinat peer.  Aquestes credencials estan basades en certificats PKIX [10] que garanteixen 

que el  peer te una parell  de claus publica-privada vàlid i  la clau pública de cada  peer es 

automàticament distribuïda dintre del seu advertisement en una entrada especial del servei. 

Cada peer guarda el seu certificat i la clau privada al seu magatzem de claus (keystore) del 

servei PSE.  Aquests certificats es fan servir per a l'autenticació mútua entre dos  peers del 

mateix grup.

Un altre mecanisme de seguretat  que ens ofereix  JXTA són les  secure  unicast  pipes.  Les 

secure  unicast  pipes són  pipes  unidireccionals que  donen privadesa,  autenticació  mútua  i 

fiabilitat a la transmissió de missatges mitjançant TLS (de l'anglès Transport Layer Security) 

per sobre l'Endpoint Router Transport Protocol.

Al  crear  una  secure  pipe obtenim  un  canal  segur  de  comunicació  entre  dos  peers, 

independentment  dels  Relay  Peers i  els  transports  físics  sobre  els  quals  es  realitzi  la 

transmissió  de  les  dades.  El  protocol  TLS  [14]  dur  a  terme el  procés  conegut  com TLS  

handshake, durant el qual els peers intercanvien i autentiquen els seus certificats digitals. El 

servei de PSE és l'encarregat de proporcionar aquest mecanisme.

La definició que farem servir de multicast sobre JXTA parteix del concepte de que existeixen 

uns subgrups que poden ser adreçats amb uns identificadors mitjançant els quals els  peers 

s'hi poden subscriure i a traves d'un mecanisme de comunicació a concretar tots els  peers 

subscrits rebran els missatges que s'adrecin al subgrup. 

Al no tenir cap treball previ sobre implementació de multicast en xarxes JXTA, partim d'un 

disseny inicial on es crearan subgrups de peers on cada subgrup tindrà una propagate pipe  

que permetrà que tots els membres del subgrup rebin alhora els missatges que s'enviïn al 

subgrup.  Es  realitzaran  diferents  proves  amb  una  extensió  per  JXTA  anomenada 

net.jxta.socket.JxtaMulticastSocket de la classe multicast nativa de java per tal de substituir 

la  propagate  pipe per un mecanisme natiu de  multicast.  També s'estudiarà la  possibilitat 

d'implementar un servei  de  multicast per als  rendezvous peers per tal  que siguin aquests 

rendezvous peers ja existents a les xarxes JXTA qui gestionin els grups multicast enlloc dels 

propis peers del grup d'anonimat (l'Horda).
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Disseny del protocol

Inicialització a Hordes

A  Hordes  tenim  les  següents  cinc  passes  pel  procés  d'inicialització  detallat  en  capítols 

anteriors:

Per implementar aquest procés d'inicialització a JXTA, tenim que el primer dels peers que 

vol fer servir anonimat crea un grup. Aquest grup el crea amb el servei de Personal Security  

Enviroment  Membership  Service  (PSE),  que  ens  permet  gestionar  i  automatitzar  la 

incorporació  de  nous  peers  al  grup (l'Horda)  sense  necessitat  de  tenir  un  servidor  s de 

Hordes. Un cop crear el grup amb PSE s'uneix a ell. Quan un peer s'uneix a un grup amb PSE  

es guarda al keystore del PSE sota una clau d'accés l'identificador del peer Ii,  el seu certificat 

que conte la seva clau pública Ki+ i la seva clau privada Ki-. No cal que el nou peer, i, tingui 

cada una de les claus publiques dels peers del grup Kh ∀ h ∊ H donat que la validació funciona 

mitjançant certificats. Per la mateixa reflexió tampoc cal l'últim pas on el servidor publica 

mitjançant un missatge multicast la clau pública del nou peer  a la resta de peers del grup 

donat que aquests la poden obtenir del seu advertisement en una entrada especial del PSE. 

Enviament de missatge a través de l'horda amb JXTA

Hem vist que Hordes no fa servir camins estàtics com si que fa Crowds donat que no li cal 

construir un camí de resposta (aquesta és multicast) aleshores es troba amb el problema de 

que si la tria de jondo a qui enviar és totalment aleatòria entre tots els jondos de l'Horda dona 

facilitat a patir atacs de tipus path analysis attack. Per solucionar aquest fet,  Hordes fa que 

cada node disposi d'un subconjunt F de jondos de l'horda amb qui realitzarà la comunicació. 

Aquest subconjunt té una periodicitat similar a la que tenen els camins estàtics a Crowds (per 

defecte 24 hores).  A JXTA implementarem aquest subconjunt com una llista aleatòria de 

peers que pertanyen al grup d'anonimat, essent aquesta llista una part del servei interna en 
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cada  peer.  El  número de  peers d'aquesta  llista  i  la  periodicitat  en que es  reconstruirà  la 

mateixa són paràmetres del protocol.

Donat  que hem definit  l'horda com un grup de  peers amb PSE disposem de  secure pipes 

mitjançant les quals dos peers poden intercanviar missatges de forma segura amb TLS.  Com 

hem vist abans a  Hordes, cada node tenia la clau pública de la resta de nodes i al triar un 

subconjut  F  de  jondos de  reenviament  de  missatges  els  tenia  que fer  arribar  unes  claus 

simètriques per xifrar les comunicacions, mitjançant l'ús de secure pipes podem realitzar un 

procés de comunicació equivalent enviant els missatges amb TLS que proporciona JXTA.

Enviament de missatges

Un cop definit que els enviaments seran amb secure pipes (TLS) i que disposem d'una llista  

d'un subconjunt  de  peers per  fer  els  reenviaments  amb les  propietats  descrites,   podem 

definir l'enviament d'un missatge JXTA mitjançant Hordes de la següent manera:

1. El  peer Pi ,  iniciador del missatge que forma part de l'Horda, vol enviar de forma 

anònima un missatge  m al servei del  peer PR receptor que pot formar part o no de 

l'Horda.

2. El peer Pi , tria a l'atzar un número mID (Levine recomana que aquest número tingui 

un  mínim  de  128  bits  per  evitar  col·lisions).  Aquest  número  mID permetrà  a  Pi 

identificar el missatge m quan rebi la resposta del peer PR receptor.

3. El peer Pi , s'uneix a un grup JXTA de multicast amb identificador gmcastID 

4. El peer Pi , tria a l'atzar un peer Pj del seu subconjunt Fi de peers de l'horda.

5. S'envia el següent missatge mitjançant un canal segur TLS (secure pipes):

Pj ∊ Fi :  Pi → Pj : { PR , mID , gmcastID , m } TLS

6. El  peer Pi espera  rebre  una  resposta  amb  identificador  mID pel  canal  multicast 

gmcastID ...  després  d'uns  quants  salts  a  traves  de  diferents  peers,  amb  un  alta 

probabilitat,  un  peer Px enviarà el missatge  {  mID ,  r  }  a través del grup  multicast  

gmcastID arribant el missatge a tots els peers que estiguin subscrits a aquest grup, el 

peer Pi , iniciador del missatge el reconeix mitjançant el identificador de missatge mID

7. El  peer Pi no  elimina  la  seva  subscripció  al  grup  multicast  gmcastID  de  forma 

immediata. Segons Hordes, aquest peer ha d'esperar fins que es produeixi la següent 

resposta per tal de limitar els efectes d'un possible atac puntual.
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Recepció de missatges

Quan un peer Pj rep un missatge { PR , mID , gmcastID , m }, realitza les següents passes:

1. El peer Pj fa una tirada probabilística tp de tipus “cara o creu amb càrrega” basant-se 

en una probabilitat de reenviament pf comprés en l'interval:

0.5 < pf < 1

La probabilitat de reenviament pf és un altre paràmetre del protocol.

2. Si la tirada probabilística,  tp és mes gran o igual que  pf  aleshores el peer  Pj tria a 

l'atzar un peer  Pk del seu subconjunt  Fj de  peers de l'horda i li reenvia el missatge 

mitjançant un canal segur:

tp ≥ pf  ∧ Pk ∊ Fj :  Pj → Pk : { PR , mID , gmcastID , m }TLS

El procés es repeteix tornant al punt 1 on un peer Pj rep un missatge.

3. Si la tirada probabilística,  tp és mes petita que  pf  aleshores el peer  Pj consumeix el 

servei final del peer PR (que pot formar part o no de l'horda) enviant-li el missatge m:

tp < pf : Pj  → PR  : { m }

El servei final de PR  respon al peer Pj  amb la resposta r

PR  → Pj  : { r }

El peer Pj   s'uneix al canal multicast gmcastID i propaga la resposta r indicant que es 

tracta de la resposta al missatge amb identificador mID

Pj  →  gmcastID   : { mID , r }

El procés de recepció finalitza.

Implementació del xifrat

Hordes, no implementa cap mecanismes de seguretat per impedir que els  jondos intermedis 

que reenvien el missatge no el pugin llegir en clar (sense xifrar). No està pensat implementar 

aquesta funcionalitat en aquest projecte, encara i que es dona en aquesta memòria com a  

treball futur diferents possibilitats per tal que aquesta informació pugi anar xifrada i que  

només el peer PR receptor pugi llegir el missatge m i el peer Pi , iniciador del missatge pugi 

llegir la resposta r.
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Entorn de programació

Maquinari

Es disposa d'un equip personal  tipus PC i  sistema operatiu Linux Debian wheezy/sid de 

64bits  amb kernel  2.6.38-2-amd64.  Aquest  equip  disposa  d'un processador  Intel  U4100  @ 

1300Mhz de baix  consum amb 2Mb de caché i  doble  nucli  de  rendiment  2593 bogomips 

cadascun. La memòria del sistema és de 3Gb de RAM sense memòria swap d'intercanvi i 

160Gb de disc dur dedicat a les particions del sistema operatiu (40Gb pel sistema i 120Gb per 

directoris home d'usuari).

Programari

Per  tal  de  desenvolupar  l'aplicació  es  disposa  del  següent  software  instal·lat  a  l'equip 

anteriorment detallat:

Netbeans 7.0.1 : IDE (Integrated Development Environment) de programació Java.

Sun Java JDK i JRE 6 (1.6.24-2): Compiladors i màquina virtual d'execució Java

konsole 4.4.5-3: Emulador de consoles X-Terminal

Llibreries del projecte:

jxta.jar: Llibreries de JXSE(JXTA) versió 2.5

jxtashell.jar: Consola de JXSE(JXTA) versió 2.5

bcprov-jdk14.jar: Llibreries BouncyCastle.org versió 1.37.0 per gestió de certificats.

Entorn de proves

Les  proves  en  mode  ADHOC es  realitzen  mitjançant  l'obertura  de  diverses  consoles  de 

terminal que correspondran a diversos peers executant el servei d'anonimat. Per les proves 

en  mode  EDGE  s'arrenca  primerament  una  consola  que  correspondrà  a  l'execució  d'un 

rendezvous peer abans d'iniciar les consoles peer descrites anteriorment.
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Disseny de classes del protocol

Per  implementar  aquest  projecte  farem  servir  com  a  nucli  del  mateix  un  package 

net.jxta.genericsvc que implementa classes genèriques de client, servidor i listener per JXSE-

JXTA  les  quals  seran  esteses  per  implementar  el  codi  de  Hordes  mitjançat  aquesta 

infraestructura.

En aquesta part del disseny ens centrarem en Hordes del que definirem les classes i mètodes  

que tindria que tenir el servei d'anonimat, també les relacions amb els diferents canals de  

comunicació  representats  al  diagrama  com a  interfícies  (pipes  segures  d'entrada/sortida, 

pipes bidireccionals i propagate pipe).

Pel que fa al disseny de la implementació del client d'anonimat encarregat d'unir-se al grup 

PSE i del servei final de proves es tractaran en l'apartat del disseny de les proves.
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Seqüències d'execució del protocol

Es  detallen  les  seqüències  d'execució  que  caldrà  fer  alhora  d'enviar  un  missatge  amb 

anonimat:

1. El client s'ha d'unir prèviament a un grup dotat de servei PSE amb un identificador 

concret (un well-known identifier) que l'identifica com a grup d'anonimat tal com es 

descriu en el procés d'inicialització.

2. El  client  (classe  Client)  que vol  fer  anonimat  ha de disposar  també d'un listener 

(classe ClientListener). Aquest listener ha de tenir un mètode pipeMsgEvent()  Que 

rebrà i processarà la resposta un cop consumit el servei final.

3. El client instància un nou objecte de la classe HordesClient: 

• El  mètode  constructor de  HordesClient s'encarrega  d'instància  els  objectes 

HordesService i HordesMcast i cridar el mètode crearForwardSubset()

• HordesClient.crearForwardSubset() triar aleatòriament el subconjunt de jondos 

amb els quals aquest peer farà anonimat i establir-ne el temps d'expiració d'aquest 

subconjunt, per defecte 24 hores. La mida d'aquest subconjunt per defecte és de la 

meitat de peers que hi ha a l'Horda.

• Al instanciar un objecte HordesMcast sense especificar-hi cap canal de multicast 

concret,  aquest  es  triat  aleatòriament  mitjançant  el  mètode 

HordesMcast.randomMcast(). Un cop triat el canal multicast s'uneix al grup de 

multicast  amb  el  mètode  HordesMcast.addHordesMcast que  busca  el  grup 

multicast  corresponent  al  canal  triat  mitjançant  el  mètode 

HordesMcast.locateMcastGroup() i si no existeix en crea un de nou mitjançant el 

mètode HordesMcast.createMcastGroup() i després s'uneix.

4. El  client crida al  mètode  HordesClient.sendAnonymousMessage amb el missatge 

(Message msg) que vol enviar anònimament al servei final (finalServicePipeAdv) del 

peer destinatari (dstPeer) i el listener (cl) que processarà la resposta un cop consumit 

el servei final:

public  void  sendAnonymousMessage(PeerID  dstPeer,  PipeAdvertisement 

finalServicePipeAdv, Message msg, ClientListener cl) 
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5. El mètode HordesClient.sendAnonymousMessage:

• Obté  el  canal  multicast  que  fa  servir  el  peer i  per  on  es  rebrà  la  resposta 

mitjançant el mètode  HordesMcast.getMcastChannel()

• Crea  una  instància  de  la  classe  HordesMessage per  crear  i  manipular 

correctament el missatge de Hordes. El crea amb les dades que li envia el client 

(missatge,  servei  final  a consumir  i  peer destinatari  d'aquest  servei)  i  el  canal 

multicast que fa servir el peer.

• Al  instanciar  l'objecte  de  la  classe  HordesMessage és  crida  al  mètode 

HordesMessage.createMsgID()  que  crear  un  identificador  aleatori  de  format 

cadena de 64 caràcters hexadecimals de longitud, essent en format númeric de 32 

bytes o 256 bits, tamany superior als 128bits recomanats al paper de Levine [12].

• Obté l'identificador del missatge mitjançant el mètode HordesMessage.getID()

• Crida  al  mètode  HordesClient.sendJondoMsg passant-li  l'objecte 

HordesMessage.

• Espera infinitament la resposta escoltant el canal multicast mitjançant el mètode 

HordesMcast.receiveMC(msg_id) passant  com  a  paràmetre  l'identificador  de 

missatge obtingut anteriorment.

• Quan obté una resposta crida al mètode del listener del client  pipeMsgEvent() 

passant com a paràmetre la resposta rebuda.

6. El  mètode  HordesClient.sendJondoMsg()  que  rep  com  a  paràmetre  un  objecte 

HordesMessage:

• Obté un jondo aleatòriament del subconjunt de jondos del peer cridant al mètode 

HordesClient.getRndJondo().  Aquest  mètode  no  només  tria  aleatòriament  un 

jondo sinó que s'encarrega de validar que el subconjunt de nodes no hagi expirat, 

en aquest cas el reconstrueix tornant a cridar el mètode comentat anteriorment 

HordesClient.crearForwardSubset()

• Obté  un  missatge  estàndard  de  JXTA  (classe  Message)  mitjançant  el  mètode 

HordesMessage.getMessage() dissenyat amb aquest fi.

• Un cop obtingut el  jondo on volem reenviar i el missatge, s'obre un canal segur 

TLS de sortida i s'envia mitjançant una Unicast Secure Output Pipe el missatge a 

la pipe d'entrada del jondo on volíem enviar el missatge i després es tanca la pipe.

• La  pipe  d'entrada  del  jondo destinatari  del  missatge  crida  al  seu  mètode 

HordesService.pipeMsgEvent() passant-li com a paràmetre el missatge rebut.
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7. Un  dels  paràmetres  del  constructor  de  la  classe  HordesService és  l'objecte 

HordesClient que el crea. Això permet als mètodes de HordesService cridar mètodes 

del  HordesClient que l'ha creat. La funció principal de  HordesService es processar 

els missatges que arriben per la seva pipe d'entrada, la qual, cada cop que arriba un 

missatge crida al mètode HordesService.pipeMsgEvent() passant-li com a paràmetre 

el missatge rebut. Aquest segueix els següent passos:

• Quan un jondo rep un missatge a la pipe d'entrada del servei d'anonimat aquest 

missatge  ha  de  provenir  d'un  altre  jondo i  ha  de  tenir  l'estructura  d'un 

HordesMessage en  cas  contrari  es  considerarà  un  missatge  incorrecte  i 

s'ignorarà.

• Es crea un nou objecte HordesMessage passant al constructor de la classe com a 

paràmetre un  Message estàndard de JXTA. Aquest  constructor s'encarrega de 

validar que el missatge es un HordesMessage i omplir els camps corresponents 

mitjançant  els  mètodes  de  la  classe  Message o  donar  una  excepció  que 

significaria que el missatge no te els camps correctes i per tant es incorrecte.

• El següent pas és fer una tirada de cara o creu amb càrrega, es tria a l'atzar un 

número de doble precisió entre 0 i 1 i es compara amb la variable pf que és un 

paràmetre del servei (Probabilitat de Forward que ha de complir la norma: 0.5 < 

pf < 1) que per defecte te el valor de 0.7 donat que les proves s'han fet en entorns  

petits però és pot configurar diferent.

• Si el valor aleatori obtingut és major o igual a pf  el missatge és enviat a un altre 

jondo mitjançant  el  mètode  descrit  anteriorment 

HordesService.HordesClient.sendJondoMsg() passant  com  a  paràmetre  el 

HordesMessage que s'ha rebut.

• Si el valor aleatori és inferior a pf el missatge és enviat directament al destinatari  

mitjançant el mètode HordesService.HordesClient.sendReceptor() passant com a 

paràmetre el HordesMessage que s'ha rebut.

8. El mètode  HordesClient.sendReceptor() s'encarrega de consumir el servei final del 

peer destinatari  amb  el  missatge  de  tipus  Message  que  troba  dintre  del 

HordesMessage que  rep  com  a  paràmetre.  Després  espera  una  resposta  i 

posteriorment la propaga pel canal multicast adequat.

• Del HordesMessage que rep com a paràmetre obté: 

◦ el identificador de missatge amb HordesMessage.getID()
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◦ el missatge a enviar amb HordesMessage.getData()

◦ el canal multicast on enviar la resposta amb HordesMessage.getMCast()

◦ el peer destinatari final amb HordesMessage.getDesti()

◦ el servei final a consumir amb HordesMessage.getServei()

• Amb  el  peer  destinatari  final  i  el  servei  final  a  consumir  crea  una  pipe 

bidireccional per on enviar la informació (el missatge a enviar) i rebre la resposta 

(el missatge de resposta). Un cop rebuda la resposta es tanca la pipe.

• El següent pas és unir-se al canal multicast indicat creant una nova instància de 

HordesMulticast especificant el canal concret obtingut anteriorment.

• El missatge de  resposta  i  l'identificador de  missatge són enviats per  multicast 

mitjançant  el  mètode  HordesMulticast.sendMC() a  tots  els  peers subscrits  al 

canal  multicast concret si es troben escoltant aquest canal mitjançant el mètode 

HordesMulticast.receiveMC() que  tal  com  hem  comentat  anteriorment  a 

HordesClient.sendAnonymousMessage() es  queda  infinitament  esperant  un 

identificador de missatge concret.

9. En  aquest  punt  tornem  al  punt  5  on  la  resposta  es  enviada  al  client  i  finalitza 

l'enviament del missatge de forma anònima.

Disseny de les proves

El disseny del client per fer les proves del servei d'anonimat constarà de dues parts, per una  

banda un client que es connecti a un grup PSE i per un altre un servei d'echo. Aquest client 

de  proves  i  el  servei  d'echo han estat  adaptats  per  fer  anar  amb Hordes  a  partir  d'una 

implementació ja existent dels mateixos per proves d'un altre servei per la plataforma JXTA.

El sistema d'echo és una petita implementació d'un servei de JXTA que te una part client 

encarregada d'enviar  un missatge de  text  i  una part  servei  amb una pipe d'entrada que 

s'encarrega de rebre el text enviat pel client i donar una resposta incloent el text rebut a 

través de la pipe. Aquest sistema d'echo de la mateixa manera que el servei de hordes fa 

també  us  del  package  net.jxta.genericsvc que  implementa  classes  genèriques  de  client, 

servidor i listener per JXSE-JXTA.
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El client per fer les proves es connectarà a la xarxa JXTA i s'unirà a un grup PSE predefinit i  

posteriorment instanciarà el servei d'echo i el servei d'anonimat hordes al que indicarà que 

ha de fer arribar les respostes al listener del servei d'echo. Després a través del client d'echo 

enviarà un número concret de missatges a peers aleatoris que disposin del servei d'echo, el 

client  d'echo s'encarregarà  de  fer  servir  el  client  de  hordes  d'anonimat  per  enviar  els 

missatges.

En  el  següent  esquema  es  pot  veure  de  forma  gràfica  com  interactua  el  client 

(AnonymousPeer) amb els serveis d'echo i de Hordes i quin és el recorregut del missatge i la  

resposta a través de diferents peers involucrats.

El  disseny  de  classes  final  de  la  solució  es  dona  en  el  següent  capítol  on  es  tracta  la 

implementació donat que s'han tingut que introduir canvis necessaris alhora d'implementar 

la solució.
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Capítol 6. Implementació

Introducció

Implementacions existents d'anonimat P2P

Al  mercat  podem  trobar  diferents  xarxes  P2P  o  implementacions  d'aplicacions  P2P  que 

incorporen anonimat com ara APFS, I2P, GNUnet, Freenet, etc ...   Algunes d'elles son de 

lliure distribució, de codi obert o privatives. Ja hem comentat anteriorment l'avantatge de 

JXTA  com  a  plataforma  per  desenvolupar  aplicacions  P2P  respecte  a  altres  xarxes  o 

aplicacions  P2P que és  limiten a   usos  o aplicacions  concretes.  En aquest  aspecte  JXTA 

ofereix una plataforma de desenvolupament no només d'interconnexió P2P.

En  la  recerca  feta,  hem trobat  que  hi  ha  recerca  sobre  implementacions  de  l'algorisme 

d'Onion Routing per JXTA [13] però no s'ha trobat cap implementació per JXTA que faci 

servir Hordes.

Estructura de la solució

Un cop  implementat  el  disseny  s'han  tingut  que  fer  modificacions  del  mateix.  Un  dels  

principals problemes trobats ha estat el funcionament deficitari de TLS de JXSE 2.5 impedint 

que la comunicació entre jondos es fes de forma xifrada al desactivar aquest mecanisme. Per 

tal  de  contrarestar  aquest  fet,  s'ha  implementat  una  classe  addicional  HordesSecurity 

encarregada  de  xifrar  i  desxifrar  missatgeria  estàndard  de  JXTA.  Mitjançant  les  claus 

pública/privada dels peers (emmagatzemades al keystore del PSE) i l'algorisme RSA podem 

generar una clau simètrica de sessió per xifrar/desxifrar els missatges amb l'algorisme AES.

Un altre canvi en el disseny és l'us de net.jxta.socket.JxtaMulticastSocket com a interfície 

d'us de les propagate pipes. L'ús del sockets multicast de JXTA facilita la gestió de la recepció i 

enviament de missatges JXTA a través de les propagate pipes.

Una decisió d'implementació sobre el multicast ha estat la creació de forma estàtica de grups 

i  propagate pipes per cada un dels canals  multicast disponibles, per defecte s'ha creat dos 
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possibles canals  multicast definint de forma estàtica els següents dos  propagate pipes i dos 

grups:
    private static final String GRUPIDSTR[] = {

        "urn:jxta:uuid-E5FEA0412ECA422CB08FA11E034D658602",

        "urn:jxta:uuid-F6708728EAE546EFADA18222538CAA9802" };

    private static final String PIPEIDSTR[] = {

        "urn:jxta:uuid-59616261646162614E50472050325033A470F6D34A094165BDD18CFE9635AFD304",

        "urn:jxta:uuid-59616261646162614E504720503250334A13F413C63847898988CFC692C7E49C04" };

A continuació és mostra el diagrama de classes modificat amb els canvis d'implementació:
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Guia d'us

Un cop acabat el desenvolupament de l'aplicació i obtingut els fitxers binaris es donen unes 

breus  instruccions  de  com s'executarà  la  mateixa.  L'aplicació  de  proves  té  els  següents 

paràmetres: java peers.Peer nom_del_peer mode [paràmetres]

• nom_del_peer és una cadena que indica el nom que se li donarà al peer

• mode  només  pot  ser  ADHOC  o  EDGE.  ADHOC  fa  que  els  diferents  peers es 

descobreixin els uns amb els altres sense intermediaris. EDGE es connectarà a un 

Rendezvous peer per tal de descobrir mes peers i serveis de la xarxa remots.

• Els possibles paràmetres són:

• [-A] -> Envia el missatge per defecte

• [-M num] -> Envia el número de missatges “num”.

• [-m missatge] -> Text del missatge a enviar (incompatible amb -A)

• [-T temps] -> Temps d'espera entre missatges (en milisegons)

• [-R rendezvousAddress] -> Defineix l'adreça del Rendezvous peer a fer servir 

(només en mode EDGE).

S'ha  creat  un  script de  bash per  tal  d'executar  l'aplicació  diverses  vegades  en terminals 

diferents, el codi del script és el següent:

#!/bin/bash

CLASSPATH=./:../../lib/bcprov-jdk14.jar:../../lib/jxta.jar:../../lib/jxtashell.jar

let NP=4

let NM=25

#MODE=ADHOC

MODE=EDGE

EXEC="konsole  --geometry  20x20  --hold  --workdir  ./build/classes  -e  java  -classpath  $

{CLASSPATH}"

${EXEC} jxtarendezvous.Main

sleep 10

EXEC="${EXEC} -Djxtahordesdebug=1" 

for ((i=1;i<=$NP;i=$i+1))

do

        NAME=Peer_$i

        MSG="msg de Peer $i"

        

        ${EXEC} peers.Peer ${NAME} ${MODE} -m "${MSG}" -M ${NM} -T 5000

        sleep 10

done
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Aquest  script tal  com  es  mostra  està  configurat  per  llençar  quatre  consoles  de  peers 

d'anonimat  i  una consola  extra  amb un  rendezvous  peer.  Cada un dels  peers d'anonimat 

enviarà 25 missatges de forma anònima i la comunicació és realitzarà en mode EDGE.

La variable d'entorn jxtahordesdebug controla el nivell de depuració de l'aplicació i per tant 

la quantitat de missatges que es mostren per pantalla. 

Proves de funcionament

S'ha realitzat diverses proves de funcionament de l'aplicació. Mitjançant la variable d'entorn 

jxtahordesdebug controlem quin nivell de missatges surt per pantalla (nivell de depuració).  

Si no existeix o el seu valor és zero aleshores només mostra els missatges del servei d'echo. 

Es pot veure una execució d'aquest tipus entre quatre peers en la següent imatge:

47



Si  la variable  jxtahordesdebug pren el  valor  1 aleshores  es  van mostrant  missatges  en 

diferents colors segons els clients i serveis que van reben la informació als diferents nodes.  

En la següent imatge tenim quatre peers que mostren informació amb nivell 1 de depuració:

En la imatge veiem com el peer1 (a d'alt a l'esquerra) envia un missatge al peer4 (a baix a la 

dreta).  Primer  (1)  reenvia  el  missatge  al  peer2  (a  d'alt  a  la  dreta)  que  donada  la  tirada  

aleatòria (2) surt que cal consumir el servei final d'echo, en aquest cas del peer4. El peer4 

envia (3) la resposta al peer2. Un cop rebuda la resposta el peer2 s'uneix al grup multicast “1” 

del peer1 i envia (4) la resposta per  multicast que és rebuda pel peer1. En aquest procés el 

peer1 i el peer4 no han mantingut cap intercanvi de missatges i per tant la comunicació ha 

estat anònima.

Com en aquest exemple concret no intervé el peer3 (a baix a l'esquerra) es pot veure a la 

consola d'aquest peer  l'inici del procés de connexió al rendezvous local, la unió al grup PSE i 

al grup multicast “0” en el cas d'aquest peer3.
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Si la variable  jxtahordesdebug pren el valor 2 o superior, el nivell d'informació mostrada és 

molt gran. És un nivell  útil  alhora de depurar l'aplicació donat que mostra quines dades  

s'estan transmeten en cada moment però massa excessiu si no se sap exactament que mirar.  

Un exemple d'aquest nivell 2 de depuració seria la següent imatge:
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Capítol 7. Treball futur

Primerament val a dir que no s'ha pogut aconseguir l'objectiu cinquè dels cinc plantejats, 

concretament: 

Comparar els resultats amb implementacions d'altres protocols ja existents.

Una de les primeres tasques d'un treball futur seria la planificació de proves comparatives i 

l'obtenció  d'aquests  resultats  amb Hordes  i  altres  protocols  que  existeixin,  per  exemple 

Onion Routing o Cashmere.

Per un altre banda Hordes no xifra el missatge entre el peer emissor i el servei destinatari, 

per tant aquest es visible per tots els jondos per on passa. Una millora del projecte seria que 

aquest  missatge viatges  xifrat  i  només el  destinatari  final  pogués desxifrar  el  contingut,  

similar a com ho fa Onion Routing però amb resposta multicast.

Un altre tasca que es podria plantejar seria una avaluació del nivell de seguretat que ofereix 

el protocol Hordes implementat en JXTA, quins atacs podria patir i quina degradació rep 

l'anonimat al modificar els paràmetres del protocol (pf: probabilitat de forward, per defecte  

0.7  i  la  mida del  subconjunt  de  jondos de  cada  peer,  per defecte  1/2  dels  peers totals  de 

l'horda). Com a guia per aquest estudis tenim diversos papers que poden aportar idees:

• Hordes: A Multicast Based Protocol for Anonymity [12] 

• The Predecessor Attack : An Analysis of a Threat to Anonymous Communications 

Systems [15]

• An Analysis of the Degradation of Anonymous Protocols [16]

Un altre idea possible a realitzar, relacionada amb l'anterior, seria implementar un servei de 

contra-anonimat,  el  que al  paper  de  Levine  [12]  s'anomena  malicious  jondos i  poder  fer 

proves empíriques executant un número de  malicious jondos col·laborant entre ells dintre 

d'una horda i veure com es degrada el nivell d'anonimat. 
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Capítol 8. Conclusions

Si recordem els cinc objectius de l'inici del projecte:

• Estudiar els protocols existents d'anonimat per comunicacions i el seu funcionament.

• Estudiar el model de xarxa P2P i JXTA i la plataforma JXTA-JXSE.

• Triar  un  o  diversos  protocols  d'anonimat  i  fer  una  implementació  d'un  servei 

d'anonimat  per  JXTA-JXSE  el  màxim  d'integrat  amb  el  sistema  i  disponible  per 

qualsevol aplicació.

• Implementar  una  aplicació  per  provar  el  protocol  i  avaluar  el  funcionament  del 

mateix.

• Comparar els resultats amb implementacions d'altres protocols ja existents.

Podem dir que s'ha pogut portar a terme els quatre primers objectius. El cinquè objectiu tal 

com es va comentar en l'apartat de riscos tenia perill de no realitzar-se i malauradament així 

ha estat. Tal com s'ha comentat en l'apartat de treballs futurs queda pendent.

En tot cas, la funcionalitat principal del projecte era dotar d'un servei que ofereixi anonimat  

en xarxes JXTA per tal que altres aplicacions el pugin fer servir i podem concloure que  la  

funcionalitat principal del projecte ha estat assolida implementant un protocol d'anonimat 

existent: Hordes en la plataforma JXTA fent servir els propis mecanismes que ofereix JXTA 

quedant el servei integrat al propi sistema.

A nivell de valoració de temps, aquest projecte acadèmic és dimensiona amb 9 crèdits LRU 

que corresponen a 90 hores de dedicació (10h/crèdit), personalment he dedicat moltes mes 

hores a la realització del projecte, la memòria i la presentació-defensa i estic força content de 

fins on he arribat en aquest projecte, amb tot el que he aprés i el producte final obtingut.
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Glossari

Advertisement

Document XML de JXTA que descriu un recurs de la xarxa (peer, group, pipe,  

etc...)

AES

Acrònim de Advanced Encryptyon Standard. Algorisme de xifrat simètric de 

bloc.

Certificat de clau pública

Document emes per una autoritat de certificació que conté un identificador 

(d'usuari, de servidor, d'entitat, etc...) i la seva clau pública.

Clau de sessió

Clau simètrica que és  genera alhora d'establir  una comunicació basada en 

criptografia de clau pública.

Criptografia de clau pública

Mecanisme per el qual dos entitats es poden comunicar de forma confidencial 

sense necessitat de compartir una clau secreta, al disposar cada entitat d'un 

parell de claus pública/privada.

Criptografia de clau simètrica

Mecanismes pel qual dos entitats es poden comunicar de forma confidencial al 

compartir ambdues parts la mateixa clau simètrica.

Peer

Entitat que realitza alguna tasca i comunica els resultats a una altre entitat 

dintre d'una xarxa P2P.

Pipe

Canal  de  comunicació  entre  dos  entitats.  Pot  ser  d'entrada,  de  sortida  o 

bidireccional.
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Rendezvous peer

Tipus especial de peer de JXTA que permet descobrir altres peers o serveis 

que ofereixin independentment de la xarxa física que separi els dos peers.

Relay o Router peer

Tipus especial de peer de JXTA que actua com encaminador i  permet que 

peers  aparentment  incomunicats  (tallafocs,  adreçament  privat/NAT,  etc...) 

pugin comunicar-se.

RSA

Acrònim dels  seus  desenvolupadors  Rivest,  Shamir  i  Adelman,  és  un  dels 

primers algorismes de xifrat de clau pública i encara és utilitzat en protocols 

de comerç electrònic. Es considerat segur si s'utilitza amb claus suficientment 

llargues.

XML

Acrònim  de  eXtensible  Mark-up  Language.  És  un  format  que  permet 

estructurar la informació segons unes regles de sintaxi i ús d’etiquetes.
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