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1. Concepção do serviço 

1.1. Resumo 

O GT-UniT na fase 2 propõe a implantação de um serviço de monitoramento de redes 
BitTorrent. Existe um grande número de redes BitTorrent na Internet, através das 
quais milhões de arquivos são publicados e compartilhados diariamente; o protocolo é 
considerado um padrão de facto para compartilhamento de arquivos na Internet. Uma 
vez implantado, um serviço de monitoramento de redes BitTorrent será capaz de 
fornecer dados relevantes sobre as atividades de compartilhamento de arquivos 
executadas nas redes sob sua responsabilidade. Tais informações poderão ser úteis a 
uma série de instituições parceiras, como a gerência e operação de redes da RNP e o 
CAIS, ao otimizar a carga, detectar uso indevido e monitorar a disseminação de vírus 
através da rede; o Ministério da Cultura, ao dimensionar adequadamente a 
popularidade de obras nacionais, filmográficas e literárias; a Polícia Federal, ao 
identificar fontes de arquivos com conteúdo ilícito, como pornografia infantil e racismo, 
e malware em geral quando distribuído via BitTorrent. A infraestrutura de 
monitoramento proposta executa monitores em Pontos-de-Presença regionais (PoPs) 
e/ou em instituições parceiras, e estações de gerência nas instituições parceiras 
interessadas em obter informações sobre o universo BitTorrent. 

 

1.2. Abstract 

GT-UniT phase 2 proposes the deployment of a monitoring service to observe 
BitTorrent networks. There is a large number of BitTorrent networks in the Internet, 
through which millions of files are shared everyday. The protocol is considered a de 
facto standard for file sharing in the Internet. Once deployed, this BitTorrent monitoring 
service will be able to provide relevant information about sharing activities performed 
within RNP-related networks. Such information may be useful for several partner 
institutions or the RNP itself, to optimize the distribution load, detect the improper use 
of the network and the dissemination of viruses; the Ministry of Culture, to properly 
quantify the popularity of Brazilian works of art such as films and books; the Federal 
Police, to identify sources of illicit materials, such child pornography and racism, and 
malware in general when distributed via BitTorrent. The proposed monitoring 
infrastructure includes monitors in regional PoPs and/or in partner institutions, and 
management stations in partner institutions interested in obtaining information about 
the BitTorrent universe. 

 

1.3. Descrição do serviço proposto 

 
Sucintamente, o que se propõe é um serviço de monitoramento de redes BitTorrent. 
Existe um grande número de redes BitTorrent na Internet, através das quais milhões 
de arquivos são publicados e compartilhados todos os dias. Apesar de sua constante 
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evolução, BitTorrent é uma tecnologia madura. O protocolo é considerado um padrão 
de facto para compartilhamento de arquivos na Internet. Uma vez implantado, um 
serviço de monitoramento de redes BitTorrent será capaz de fornecer dados 
relevantes sobre as atividades de compartilhamento de arquivos executadas nas redes 
sob a responsabilidade da RNP. 

A utilidade de tal informação é múltipla, e poderia ser sintetizada como a capacidade 
de obter informações sobre o processo de publicação digital (introdução na rede) e 
espalhamento de arquivos através da tecnologia BitTorrent. Arquivos podem 
representar principalmente conteúdo digital multimídia, como filmes e música, livros, e 
pacotes de software. Tais elementos podem ser de domínio público ou não. 
Independemente disso, entender melhor o que vem sendo compartilhado, com que 
frequência e com que volume, traz benefícios potenciais para diversos segmentos.  

Exemplos de segmentos usuários do serviço são: a gerência e operação de redes da 
RNP, ao otimizar a carga, detectar uso indevido e monitorar a disseminação de vírus; 
o Ministério da Cultura, ao dimensionar adequadamente a popularidade de obras 
nacionais, filmográficas e literárias, vislumbrando sua projeção no exterior; a Polícia 
Federal, ao identificar fontes de arquivos com conteúdo ilícito, como pornografia 
infantil e racismo, e malware em geral quando distribuído via BitTorrent.  

O planejamento se baseia na implantação de um serviço de monitoramento de 
atividades de compartilhamento via BitTorrent, executando sobre uma infraestrutura 
com Telescópios nos PoPs ou nas instituições parceiras, e acessadas remotamente 
através de Observadores nas instituições interessadas. 

  

1.4. Identificação do público alvo 

Não há um perfil de usuário específico. Pretende-se fazer com que o serviço seja 
acessível através de uma interface gráfica amigável, que permita disparar 
monitoramentos através de uma sequência de telas com opções intuitivas e 
mensagens de auxílio. Mesmo usuários leigos poderão extrair informações sobre o 
funcionamento de redes BitTorrent de interesse. 

Na fase de piloto, espera-se que o perfil do usuário seja um pouco mais qualificado: 
pelo menos um técnico em informática, e com conhecimentos básicos de redes de 
computadores. 

A ferramenta hoje requer um entendimento básico sobre como funciona BitTorrent, e 
quais são seus componentes. Entretanto, esse conhecimento poderá ser transmitido 
através de manuais ou de atividades de treinamento.  

Naturalmente, administradores de rede e pessoal técnico de operação de redes da 
RNP poderão aproveitar melhor a potencialidade oferecida pela ferramenta. Por 
exemplo, é possível obter dados através de uma interface “avançada” que aceita 
comandos direto  em SQL.  
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2. Definição do serviço piloto 

2.1. Arquitetura do serviço piloto 

A arquitetura do TorrentU é composta por dois componentes principais, denominados 
TorrentU Observer e TorrentU Telescope, por simplicidade de linguagem denominados 
doravante Observador e Telescópio. Eles podem ser comparados, respectivamente, 
a um gerente e um agente de um sistema clássico de monitoramento. A figura a seguir 
apresenta uma visão geral da arquitetura e seus componentes, como os mesmos 
interagem, e como encontram-se sub-divididos. 

 

Para monitorar o universo de redes BitTorrent usando essa arquitetura, o usuário 
define uma campanha de monitoramento. Uma campanha é composta por uma ou 
mais tarefas. Uma tarefa coleta amostras de uma parte do universo e é usualmente 
executada em um único Telescópio, que vale-se de suas lentes1. Entretanto, em certos 
casos (como quando deseja-se redundância ou para acelerar o número de amostras 
coletadas), uma mesma tarefa pode ser instanciada em múltiplos telescópios.  

Em teoria, um mesmo Telescópio pode executar múltiplas tarefas simultâneas, 
atendendo a requisições de um ou mais Observadores. Entretanto, devido a uma 
limitação do protótipo entregue na fase 1, um Telescópio executa apenas uma tarefa 
de cada vez.  

A seguir são apresentados os componentes da arquitetura, o Observador e o  
Telescópio. O Observador possui quatro sub-componentes:  

• User Interface: responsável pela interação com o usuário; 

• Requester: interface de comunicação com o Telescópio; 

• Observer Repository: repositório SGDB MySQL com resultados obtidos pelo 
Telescópio e persistido através do Hibernate; 

• Strategist: planejamento e alocação ótima de tarefas de monitoramento a 
instâncias do Telescópio em função dos objetivos do usuário. 

                                                 
1  Uma explicação mais completa da arquitetura pode ser encontrada no Relatório Técnico 2. 
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A interface gráfica do Observador permite a entrada de dados e visualização de 
informações obtidas através do monitoramento. A seguir, são mostradas algumas das 
telas disponíveis. 
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O Telescópio, por sua vez, possui três sub-componentes: 

• Provider: implementa o lado servidor do protocolo de comunicação com o 
Observador; 

• Telescope Repository: repositório SGDB MySQL para armazenar os resultados 
obtidos pelo Monitor (vide abaixo) e persistidos através do Hibernate; 

• Monitor: representa a entidade de monitoramento propriamente dita, se encontra 
organizada em três ditas lentes: Lente de Comunidade, Lente de Rastreador e 
Lente de Pares. Cada lente é responsável por contatar determinados tipos de 
fontes de informação. 

Portanto, os módulos de software a serem usados:  

• TorrentU Observer, implementado em Java (um pacote JAR), instalado na estação 
de gerência, que pode ter qualquer sistema operacional (preferencialmente MacOS 
X ou GNIU/Linux); 

• TorrentU Telescope, implementado em Java (um pacote JAR), instalado nos nós 
monitores, cujo sistema operacional deve ser GNU/Linux ou MacOS X;  

• Java Runtime Environment (JRE), em todas as máquinas; 

• Sistema Gerente de Banco de Dados MySQL, em todas as máquinas. 

Opcionalmente, as seguintes ferramentas são usadas: 

• dstat, para obter informações sobre o uso de recursos na máquina com 
Telescópio; 

• gnuplot, para gerar plots no Observador; 

• graphviz, biblioteca para visualização de dados no Observador; 

• zgrviewer, biblioteca para visualização interativa de grafos no Observador. 

 

Quanto aos equipamentos a serem instalados, propomos implantar múltiplas 
instâncias da infraestrutura de monitoramento distribuída do TorrentU. Cada instância 
é composta de um Observador e múltiplos (por exemplo, entre 2 e 4) Telescópios. 
Cada instituição parceira acessa uma instância diferente, não havendo portanto 
sobreposição entre Telescópios de diferentes instituições.  

Cada Telescópio executa em uma máquina PC distinta (ou se não for possível, em 
máquinas virtuais separadas). Os Telescópios podem ser posicionados em máquinas 
nos PoPs ou em máquinas (na DMZ) de instituições parceiras (como por exemplo nos 
nodos PlanetLab de certas instituições acadêmicas). Os mesmos são acessados 
remotamente através de Observadores, ou seja, estações de gerência residentes nas 
instituições parceiras. 
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2.2. Instituições participantes 

Identificamos a seguir um conjunto de instituições que seriam potenciais usuárias do 
serviço piloto proposto pelo GT-UniT. Apresentamos, para cada instituição, um 
possível contato (a ser estabelecido) e os usos potenciais relevantes a cada uma. 

RNP – Centro de Engenharia e Operações (CEO) 

Contato: Alexandre Leib Grojsgold 

Telefone: (21) 2511-1563 

Possível uso: o monitoramento ativo de redes BitTorrent em nível de aplicação 
pode ser utilizado para complementar o monitoramento realizado pelo CEO nos 
enlaces da rede da RNP, auxiliando a dimensionar o volume de compartilhamento 
de arquivos através de P2P dentro da rede. 

RNP – Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança (CAIS) 

Contato: Frederico Rodrigues do Carmo Costa 

Telefone: Telefone: (19) 3787-3300 

Possíveis usos: o sistema pode ser utilizado para acompanhar a disseminação de 
ameaças de segurança (malware) presentes em arquivos compartilhados através 
de redes BitTorrent. Tal acompanhamento pode ser realizado tanto em escala 
global, quanto restrita ao território nacional ou às instituições ligadas à RNP. 

Outra possibilidade de uso é identificar o compartilhamento ilegal de conteúdos 
protegidos por direitos autorais dentro da rede da RNP. Esse tipo de monitoramento 
possibilita ações proativas para restringir a disseminação do conteúdo antes do 
recebimento de notificações das entidades detentoras dos direitos autorais 
infringidos. 

Polícia Federal – Grupo Especial de Combate aos Crimes de Ódio e à 
Pornografia Infantil na Internet (GECOP) 

Contato: Stenio Santos Sousa – Delegado Federal / Chefe do GECOP / Divisão de 
Direitos Humanos 

Telefone: (61) 2024-8030 / 2024-8068 

Possível uso: através do serviço proposto, seria possível monitorar conteúdos 
ilícitos, possibilitando a coleta de evidências sobre a disseminação de crimes de 
ódio e pornografia infantil em redes BitTorrent. 

Ministério da Cultura – Diretoria de Direitos Intelectuais (DDI) 

Contato: Marcos Alves de Souza – Diretor de Direitos Intelectuais 

Telefone: (61) 2024-2640 

Possível uso: semelhante à segunda possibilidade de uso descrita para o CAIS, o 
sistema pode ser utilizado para identificar o compartilhamento ilícito de conteúdos 
protegidos por direitos autorais que sejam do interesse do Ministério da Cultura, 
como filmes e obras literárias nacionais. 
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Ministério da Cultura – Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (SEFIC) e 
Secretaria do Audiovisual (SAV) 

Contato: Henilton Parente de Menezes (SEFIC) 

Telefone: (61) 2024-2113 / (61) 2024- 2112 

Contato: Newton Guimarães Cannito (SAV) 

Telefone: (61) 2024-2266 

Possível uso: através do mapeamento das atividades de compartilhamento de 
arquivos de filmes brasileiros (livremente distribuídos ou não), é possível obter um 
melhor entendimento sobre a demanda e apreciação pelos mesmos. Essa 
informação pode ser de grande utilidade para o Ministério da Cultura, que financia a 
Indústria Cinematográfica nacional, pois é cada vez mais difícil dimensionar a 
penetração desse tipo de material no público jovem, que se afastou dos meios 
convencionais (salas de cinema e TV) e, ao invés, busca acesso às mídias via 
Internet. 

 

2.3. Refinamento do protótipo 

A seguir especificamos o estado atual do protótipo e como o mesmo poderá ser 
aperfeiçoado na fase 2, segundo cada um dos critérios propostos pela RNP.  

Segurança. O protótipo atual foi projetado e implementado observando critérios 
básicos de segurança, como autenticação e privacidade através do uso de Transport 
Layer Security (TLS), porém necessita de refinamentos nesse sentido. Deve haver 
uma conta dedicada ao TorrentU em cada máquina onde executa um Telescópio; essa 
conta então permite que diferentes “contas de usuário de TorrentU” sejam registradas, 
para acesso exclusivo via Observador ao Telescópio em questão. Para cada uma 
dessas “contas TorrentU”, deve ser carregada a chave correspondente.  O protótipo 
deve ser refinado em termos de segurança de maneira a torná-lo mais robusto contra 
possíveis ataques específicos a Telescópios. Considerando que Telescópios são 
monitores e possíveis detectores de atividades ilegais, usuários maliciosos podem 
tentar impedir seu funcionamento. 

Robustez. Embora a ferramenta tenha sido testada elementarmente através de 
estudos de caso, tais como os apresentados durante o WRNP e posteriormente na 
Transferência de Tecnologia, a mesma não foi submetida a uma campanha de testes 
rigorosa. Aumentar a robustez é um dos principais aspectos a evoluir na ferramenta, 
particularmente em dois campos: a interface gráfica de usuário e o tratamento de 
falhas. No aspecto interface, é necessário evitar que um usuário desconhecedor da 
operação básica do sistema possa provocar situações de erro; o sistema deve “conte-
lo”. No aspecto tratamento de falhas, é necessário considerar que quanto maior o 
número de entidades remotas envolvidas em um monitoramento, maior a chance de 
ocorrer uma falha em um dos equipamentos. Portanto, a ferramenta deve lidar com a 
falha de Telescópios, de Observadores, e dos canais de comunicação entre eles. O 
gerenciamento de um conjunto de monitores (Telescópios) remotos não é trivial 
mesmo quando não há falhas e requer a implementação cuidadosa de um protocolo 
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corretamente especificado. Na fase 1, o GT-UniT especificou um protocolo de 
comunicação entre Observador e Telescópio, e implementou uma versão reduzida 
(simplificada) do mesmo. Algumas situações de falha são adequadamente detectadas 
e reportadas ao usuário, porém muito ainda pode ser feito nesse campo. Propomos 
que na fase 2 a especificação do protocolo seja ajustada, e sua implementação, para 
lidar com essas situações de falha, melhorada. 

Confiabilidade. Além de lidar adequadamente com as situações de falha, no contexto 
do serviço proposto confiabilidade pode ser entendida como a corretude dos 
resultados produzidos, ou seja, a acurácia das medições realizadas. Comprovar essa 
acurácia é um desafio a parte; a abordagem adotada pelo GT-UniT até o momento foi 
dupla: (a) obter informações através de diferentes Lentes de Telescópio e contrastar 
as mesmas, e (b) demonstrar que os resultados estão em linha com as informações 
divulgadas em outros estudos. As comparações realizadas até o momento foram, 
entretanto, muito superficiais. Para melhor assegurarmos que os resultados 
produzidos são confiáveis, propomos duas ações. Primeiro, conduzir campanhas de 
monitoramento mais longas e com o propósito específico de obter e comparar 
resultados com informações publicadas em relatórios e artigos recentes. Segundo, 
conduzir experimentos em rede controlada, no Instituto de Informática, buscando 
averiguar se os resultados correspondem a cenários artificialmente criados. Apesar de 
não ser capaz de comprovar a corretude da ferramenta, seria possível comprovar a 
existência de imprecisões e obter indícios sobre suas causas. 

Escalabilidade. Esse aspecto foi tratado pelo TorrentU na fase 1 em duas frentes: 
primeiro, através da flexibilidade, permitindo ao usuário especificar uma campanha de 
monitoramento que obtenha exatamente as informações necessárias, apontando 
Lentes de Telescópios para as fontes de informação relevantes e combinando de 
maneira eficiente as informações produzidas. Segundo, a dimensão de um 
monitoramento não é, pragmaticamente, limitada por um gargalo de desempenho: 
através de um Observador é possível instanciar tarefas de monitoramento em um 
grande número de Telescópios. Naturalmente, é necessário dispor de tais máquinas e 
largura de banda para acesso à Internet, mas nesse caso o TorrentU se assemelha a 
outras ferramentas clássicas de gerenciamento de redes. Isto posto, a alocação de 
tarefas de monitoramento a Telescópios é atualmente feita de forma manual, pelo 
operador, através da interface gráfica do Observador. Para a fase 2, a proposta é que 
inteligência seja agregada ao Observador (através do módulo Estrategista) de maneira 
a auxiliar o usuário na alocação de tarefas a Telescópios.  

Desempenho. O protótipo não apresenta, em princípio, problemas críticos de 
desempenho. O tempo de resposta em algumas ações do usuário pode ser longo, 
porém decorre fundamentalmente da comunicação entre Observador e Telescópios. 
Determinados atrasos são impostos pelo sistema operacional, como timeouts na 
tentativa de conexão. Para aperfeiçoamento do protótipo na fase 2, propomos realizar 
uma análise básica de desempenho das operações mais comuns, investigando formas 
de melhorar o tempo de resposta das mesmas. Por exemplo, operações que hoje são 
hoje efetuadas de forma síncrona, uma depois da outra (pela simplicidade), podem ser 
tornadas assíncronas, em paralelo, aumentando assim o desempenho da ferramenta.  
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Facilidade de uso. A ferramenta protótipo conta com uma interface gráfica, 
organizada através de abas. Os campos em cada aba e janela de diálogo apresentam 
um “balão de ajuda” explicando cada opção possível. Apesar disso, a tarefa de 
monitoramento de redes BitTorrent é intrinsecamente complexa, e o protótipo não é 
amigável a usuários. Para melhorar esse aspecto, propomos para a fase 2 uma série 
de ações, dentre as quais destacam-se: a criação de workflows (sequência de janelas 
em que o usuário é conduzido, passo a passo, na criação e acompanhamento de uma 
campanha de monitoramento) e a melhoria/complementação do feedback visual 
exibido a cada ação do usuário, particularmente demonstrando o progresso de 
operações que levam mais tempo (ordem de segundos ou minutos). 

 

2.4. Ferramentas de suporte à operação 

A proposta de implantação do serviço prevê a instalação de Telescópios em máquinas 
residentes em PoPs da RNP ou em nós do PlanetLab em instituições acadêmicas 
parceiras. Em cada máquina, será tipicamente criada uma conta de usuário (padrão, 
não são necessários privilégios de super-usuário), à qual os arquivos e processos do 
Telescópio estarão associados. Se necessário, o Telescópio pode ser instalado em 
uma máquina virtual, limitando assim externamente o uso de recursos. Similarmente, 
em cada instituição parceira, pelo menos uma máquina deverá receber uma instalação 
do Observador. Neste caso, não será necessário criar uma nova conta; cada usuário 
que desejar ter acesso ao TorrentU poderá instalar o Observador em sua máquina 
pessoal ou estação de trabalho. Assim como o Telescópio, o Observador não requer 
privilégios especiais. 

Quanto a monitorar a operação, a ferramenta entregue pelo GT-UniT é um sistema de 
monitoramento para redes BitTorrent. A ferramenta já possui, internamente, 
funcionalidade para auto-monitoramento. Mais precisamente, um Telescópio monitora 
seu consumo de processador, ocupação de memória, etc. e reporta valores (quando 
perguntado) a um Observador. Este último pode apresentar graficamente ao usuário 
uma série temporal, conforme a figura a seguir, permitindo acompanhar a evolução no 
uso de recursos. 
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3. Cronograma 

O planejamento da fase 2 está organizado em quatro atividades básicas, que se 
sobrepõem ao longo do calendário: 

A. desenvolvimento: complementação do protocolo Observador – 
Telescópio, auxílio na alocação de tarefas a Telescópios, e melhorias na 
interface, com Workflows; 

B. testes: execução de campanhas de teste, tanto distribuídas como em 
ambiente controlado, ajustando a interface gráfica; 

C. implantação: instalação em PoPs, treinamento de usuários 

D. suporte: acompanhamento do uso e resolução de problemas de usuários. 

As mesmas devem obedecer aos prazos estabelecidos no cronograma do GT-UniT 
para a fase 2, a ser detalhado até 18.03.11. 

PRAZO ENTREGÁVEL 
15.11.10 Planejamento das atividades 
18.03.11 Planejamento para implantação do piloto 
01.04.11 Planejamento do Workshop RNP 
10.06.11 Plano de testes do piloto 
15.08.11 Avaliação dos resultados do piloto 
30.09.11 Recomendações para a implantação do serviço 
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Aproveitamos para indicar que o cronograma da fase 1 foi cumprido à risca, com a 
entrega dos relatórios conforme previsto. Reafirmamos nosso compromisso quanto à 
observação dos prazos estabelecidos e a entrega daquilo que tiver sido previsto. 

 


