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RESUM

● Projecte: definir i desenvolupar un servei d'anonimat en 
comunicacions P2P per la plataforma JXTA

● Desenvolupament: 
● mecanismes que ofereix JXTA
● màxim d'integrat al sistema
● disponible per qualsevol aplicació JXTA

● Basat en un protocol existent d'anonimat

Hordes: A Multicast Based Protocol for Anonymity 

(Brian Neil Levine & Clay Shields)



  

Objectius

● Estudi protocols existents anonimat 
comunicacions

● Estudi xarxa P2P i xarxa JXTA.
● Triar protocol anonimat i implementar servei 

anonimat per JXTA-JXSE (màxima integració amb 
el sistema i disponible per qualsevol aplicació).

● Implementar aplicació de proves del protocol.
● Comparar resultats amb altres protocols 

existents.



  

Calendari i Fites de control



  

Xarxes P2P

● Peers: nodes que formen la xarxa
● Peer-to-peer (P2P): cada node es client i servidor alhora
● P2P centralitzat: necessita servidors centrals per 

localitzar recursos.
● P2P hibrid: nodes especialitzats que faciliten la 

comunicació entre els peers.
● P2P pur: intercanvi d'informació totalment distribuït, la 

xarxa té topologia Ad-Hoc
● Característiques principals: descentralització, 

escalabilitat i robustesa



  

JXTA: Característiques

● Xarxa virtual independent de xarxa física
● Organització mitjançant grups
● Descobriment de recursos descentralitzat
● No necessita una resolució centralitzada.
● Protocols independents de la seva implementació
● Peers poden de forma estàndard i autònoma: descobrir 

altres peers o recursos, organtizar-se en grups, oferir 
recursos, comunicar-se entre ells, etc...



  

JXTA: Pila de protocols

● Protocols 
asíncrons

● Basats en el 
model de 
pregunta i 
resposta

● Pila de 
protocols: 
tenen certa 
dependència els 
uns dels altres

Font: Brendon J. Wilson JXTA Book pàg 42 “Chapter 3 Introducing JXTA P2P Solutions”



  

JXTA: Protocols

● Peer Discovery Protocol (PDP) publicar i cercar recursos 
mitjançant advertisements.

● Peer Information Protocol (PIP): obtenir informació d'un peer

● Pipe Binding Protocol (PBP): connectar-se a pipes per tal de 
comunicar-se.

● Peer Resolver Protocol (PRP): enviar consultes a un peer o a un 
grup de peers i rebre resposta de la consulta.

● Rendezvous Protocol (RVP): enviar eficientment i de forma 
controlada missatges dintre d'un grup de peers. 

● Endpoint Routing Protocol (ERP): trobar una ruta de peers 
intermedis entre dos peers que no tenen connexió directe.



  

JXTA: Tipus de peers

● Minimal-Edge peer: només serveis del nucli requerits. 
Per la resta requereixen peers de tipus Proxy.

● Full-Edge peer: implementen tots els serveis de JXTA.
● Super-Peer: ofereixen recursos per garantir 

funcionament de la xarxa JXTA. 
● Relay: gestiona recursos de 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: permet a minimal-edge peers accedir a mes  

funcionalitats.



  

JXTA: Xarxa Virtual (I)

● Fa transparent als peers la topologia de la xarxa física.
● Permet a desenvolupadors adaptar la topologia de xarxa 

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

http://medianet.kent.edu/surveys/IAD04F-P2Papplications-amit/jxta.gif
●



  

JXTA: Xarxa Virtual (II)

Per tal que aquesta xarxa virtual funcioni i pugi 
oferir totes les prestacions calen uns peers 
especials:
● 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. 



  

JXTA: Canals de comunicació

● Point-to-point pipes o Unicast Pipes: 
● S'envia a través de la seva OutputPipe i arriba a InputPipe. 
● A una InputPipe es poden connectar mes d'una OutputPipe
● Una OutputPipe només pot connectar-se a una InputPipe.

● Secure Unicast Pipes:  tipus especial de Unicast Pipes 
que permeten comunicació segura mitjançant TLS.

● Propagate Pipes: Connecten una OutputPipe a multiples 
InputPipes propagant el mateix missatge a tots els 
destinataris.



  

JXTA: Seguretat (I)

● Personal Security Enviroment (PSE) Membership Service:
● Encarregat d’atorgar identitats als diferents peers dins 

el seu peer group
● Permet determinar quins peers tenen permès accedir a 

certs serveis o aplicacions.
● Identitats gestionades utilitzant credencials 

(certificats)
● Clau pública de cada peer: distribuïda dintre del seu 

advertisement
● Certificat i clau privada de cada peer: guardats al seu 

magatzem de claus (keystore) del servei PSE. 
●



  

JXTA: Seguretat (II)

● Secure Unicast Pipes:
● Pipes unidireccionals que donen privadesa, 

autenticació mútua i fiabilitat a la transmissió de 
missatges mitjançant TLS (Transport Layer Security) 
per sobre de l'Endpoint Router Transport Protocol. 

● TLS handshake: els peers intercanvien i autentiquen 
els seus certificats digitals al establir connexió TLS. 
El servei de PSE és l'encarregat de proporcionar 
aquest mecanisme.



  

Protocols Anonimat

● Estudiats: Mix Networks, Onion Routing, Cashmere, 
Crowds i Hordes

● Descartats inicialment: Mix Networks, Crowds
● Hordes: Característica especial: resposta multicast
● Descartats per existir implementacions: Onion Routing, 

i Cashmere. 
● Protocol triat: Hordes



  

Hordes: Descripció
● Dissenyat per xarxes IP

● Horda: grup de jondos (nodes) que formen la xarxa d'anonimat.

● Inicialització: intercanvi de claus publiques + difusió del nou node a 
l'Horda des del servidor (proxy).

● Enviament: 
● Anonimat basat en encaminament a traves dels jondos de l'Horda (Crowds). 
● Les rutes no son estàtiques, no necessaries per encaminar resposta
● Rutes no estàtiques → Fer servir subconjunt dels jondos (forward subset) 

per encaminar anonimament (path analysis attack).

● Resposta: Anonimat basat en difusió multicast.



  

Hordes: Disseny en JXTA (I)

● Inicialització
● No hi ha intercanvi de claus ni servidor
● L'Horda s'implementa amb un grup PSE
● El PSE membership service s'encarrega de la gestió de les 

claus públiques / privades.
● La comunicació amb la resta de jondos es fa mitjançant TLS 

gestionat a través del PSE.
● Implementació: TLS ha fallat. Missatges entre jondos xifrats 

mitjançant RSA/AES i les claus públiques/privades del 
keystore del PSE.



  

Hordes: Disseny en JXTA (II)

● Enviament d'un missatge (emissor):
● Prèviament a l'enviament ha de tenir:

– Creat un forward subset de jondos de l'horda vàlid
– Predefinit un canal multicast concret
– El missatge a enviar en format estàndard JXTA (Message)

● Tria a l'atzar identificador de missatge.
● Tria a l'atzar un jondo del seu fwd. subset 
● Envia xifrat al jondo triat el missatge:

{ peer destí, servei destí, missatge, id. missatge, id. canal multicast}

● Es subscriu al seu canal multicast i espera a rebre una 
resposta amb el identificador de missatge triat.



  

Hordes: Disseny en JXTA (III)

● Recepció de missatges (receptor):
● Rep i desxifra el missatge enviat pel jondo anterior:

{ peer destí, servei destí, missatge, id. missatge, id. canal multicast}

● Fa tirada probabilística: 0 ≤ tp ≤ 1 i compara amb pf 
(probabilitat forward). Paràmetre protocol defecte = 0.7

● Si tp ≥ pf → tria un jondo del seu fwd. subset, xifra el 
missatge rebut i li envia.

● Si tp < pf → consumeix el servei final
– Connectar al peer destí, consumir servei destí enviant missatge i 

esperar resposta.
– Rebuda la resposta del servei final: unir-se al canal multicast de 

l'emissor (id. canal multicast) i la envia: { id. missatge, resposta}



  

Hordes: Disseny en JXTA (IV)



  

JXTAHordes: Esquema implementació



  

JXTAHordes: Proves d'avaluació (I)



  

JXTAHordes: Proves d'avaluació (II)



  

JXTAHordes: Demo

● JXTAHordes en mode depuració 
desactivat.

● Captures Wireshark
● JXTAHordes en mode depuració de 

nivell 1.



  

Treball futur

● Comparativa amb implementacions d'altres protocols 
d'anonimat ja existents per JXTA

● Informació que viatja a través dels jondos i el canal 
multicast anés xifrada i només destinataris (del missatge 
i de la resposta) poguessin llegir-la.

● Estudi i avaluació de la seguretat i el grau de 
degradació del sistema.

● Implementar un servei de contra-anonimat basat en 
infiltració de malicious jondos al sistema d'anonimat.



  

Conclusions del projecte.

● Assolits 4 dels 5 objectius: últim objectiu no assolit per 
manca de temps. Previs al anàlisis de riscos de la 
planificació.

● Funcionalitats principals del projecte assolides amb èxit.
● Temps dedicat al projecte acadèmic superior a 

l'establert (9 crèdits x 10h/crèdit = 90 hores)
● Plena satisfacció de les eines i tecnologies apresses.
● Plena satisfacció del producte obtingut.



  


