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RESUMO 

O sistema MASKS fornece anonimato para navegação do usuário e permite que sites coletem implicitamente dados. 

Esse servidor de mascaramento elimina as informações que identificam o usuário e utiliza os cookies para gerenciar 

perfis de interesse que caracterizam uma navegação. Essa caracterização ocorre pela inserção de cookies, 

classificados em diferentes grupos de interesses, em requisições de páginas. Entretanto, a classificação dos cookies 

prejudica a memória deles. Essa memória é essencial para a criação de sessões de navegação. Nesse trabalho, para 

permitir sessões de navegação, o sistema MASKS foi estendido pela inserção de mecanismos para criar e gerenciar 

sessões no proxy de anonimato para cada usuário. Dessa forma, as sessões incorporadas possibilitam identificar o 

estado atual de navegação e não prejudicam o anonimato do usuário.  

 

 
ABSTRACT 

The MASKS system provides anonymity to the user navigation and allows that sites collect implicitly data. This 

masking server eliminates information that identifies the user. Also, the server utilizes cookies to manage interest 

profiles that characterize a navigation. This characterization occurs by inserting, in the page requisitions, cookies 

classified in different interest groups. However, the cookies classification impairs their memory. This memory is 

essential to the creation of navigation sessions. In this work, to allow navigation sessions, the MASKS system was 

extended by the addition of mechanisms to create and to manage sessions in the anonymity proxy for each user. 

Thus, the incorporated sessions make possible to identify the present estate of navigation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Um mecanismo que garante privacidade para a 
coleta implícita e explícita de dados é introduzido 
para aumentar a confiança do usuário em sua 
navegação. Além de garantir privacidade, esse 
sistema permite a obtenção implícita de informação 
para criação de serviços Web, como a 
personalização. O sistema é basicamente uma 
ferramenta que insere anonimato na navegação por 
páginas da Web. 

A privacidade e a personalização têm grande 
importância para os empreendimentos on-line. A 
popularidade de um site é medida através do 
número de visitas recebidas. Desse modo, a 
atratividade de um empreendimento na Web 
depende da segurança que ele oferece na coleta de 
informações dos usuários e da maneira como ele 
disponibiliza seus serviços em suas páginas na Web. 
Em uma pesquisa realizada por Teltzrow (Teltzrom 
e Kobsa, 2004), 64% dos usuários da Web 
deixaram de acessar algum site ou de comprar algo 
on-line por não saberem como suas informações 
seriam utilizadas. Outra pesquisa de Kobsa (Kobsa, 
2001) mostra que sites que ofereceram serviços 
personalizados conseguiram um aumento de 47% 
no número de novos clientes.  

A confiança do usuário é dependente da 
privacidade oferecida. Ela é reconhecida como um 
item importante para levar ao sucesso de um 

marketing on-line. O medo do usuário do risco de 
divulgação não autorizada ou do mal uso de suas 
informações leva ele a deixar de acessar certos 
serviços ou a trocar por outros mais confiáveis. Em 
uma pesquisa, Jutla afirma que 53% dos usuários 
não confiam em sites de e-commerce que coletam 
dados, 66% deles não se registram em sites na Web 
por temerem o uso inapropriado de suas 
informações e 40% deles falsificam dados em 
registros on-line (Jutla e Bodorik, 2003). 

Além disso, a privacidade é intimamente ligada 
ao controle que um indivíduo possui sobre suas 
informações. A coleta ou o uso das informações 
sem a ciência ou o consentimento do usuário da 
Web leva a uma perda de controle. Desse modo, 
usuários acessam serviços que possuem reputação 
em boas práticas de privacidade. O aumento da 
percepção do usuário de controle sobre seus dados 
reflete no crescimento da adoção a serviços e 
produtos baseados na Web. Da mesma forma que a 
ocorrência de eventos em que a privacidade é 
prejudicada, o usuário cria um conceito de 
insegurança para os serviços on-line.   

Por outro lado, a personalização facilita a 
navegação do usuário e a torna mais agradável pela 
divulgação de conteúdo relacionado a seus 
interesses. A presença de culturas de interesses 
variados na Web dificulta disponibilizar conteúdo 
de maneira simples e clara a todos. A identificação 
do perfil de um visitante permite apresentar as 



páginas do site em um formato que leve ao que se 
deseja mais facilmente e rapidamente, além de 
apresentar os serviços modelados de acordo com as 
interesses de quem os recebe. De acordo com 
Kobsa (Kobsa, 2001), clientes necessitam sentir que 
possuem um relacionamento pessoal e único com 
uma empresa. 

Para personalizar algum serviço é preciso ter um 
conhecimento mínimo sobre quem o receberá. Dado 
que personalizar é tornar algo mais próximo das 
características de alguém, um usuário somente 
receberá um serviço personalizado depois que 
alguma informação sua seja obtida pelo site. Além 
disso, Jutla (Jutla e Bodorik, 2003) evidencia que 
grande parte dos usuários divulgaria informações 
para receber algum benefício em troca. Assim, sites 
da Web têm necessariamente que colher 
informações de seus visitantes para aplicar alguma 
personalização. 

A coleta de dados na Web pode ser realizada de 
forma implícita ou explícita (Cranor, 2003). No 
primeiro caso, há maior possibilidade de acontecer 
uma invasão de privacidade, já que ela ocorre sem a 
ciência ou o consentimento do usuário. Para realizar 
a coleta, os sites utilizam basicamente cookies e 
observação de requisições de páginas. Essa 
investigação da navegação captura dados de 
controle, os quais são relacionados aos protocolos 
de comunicação utilizados. Assim, através da 
análise dos dados coletados, é possível delimitar um 
perfil para aqueles que freqüentam um site. 

Na coleta explícita, é necessário que o usuário 
exponha suas informações de forma evidente. Nesse 
caso, os dados coletados são os de conteúdo, 
relacionados às informações pessoais de um 
indivíduo, as quais não podem ser obtidas através 
de um mecanismo automático. Nesse tipo de 
obtenção de dados o visitante está ciente da 
existência dele e tem a opção de consenti-lo. Dessa 
forma, nesse processo de coleta é mais difícil de 
ocorrer algum tipo de agressão da privacidade, mas 
uma invasão pode suceder referente à atitude do site 
no destino dado às informações coletadas, no 
método de armazenagem, na segurança utilizada, na 
divulgação para terceiros, na promoção de 
marketing e em outros.  

Técnicas de proteção de privacidade são 
utilizadas para aumentar o controle do usuário sobre 
suas informações. A criação de pseudônimos, o uso 
de contratos de privacidade e a introdução do 
anonimato para a navegação são exemplos dessas 
técnicas. Cada um desses procedimentos aborda de 
maneira diferente a privacidade do usuário, tanto 
para a coleta implícita quanto para a coleta 
explícita. 

As informações obtidas pelo método implícito 
são fundamentais para a interação do e-commerce e 
para obtenção de dados de clickstream (Bucklin et 
al., 2002), (Montgomery e Faloutsos, 2000). Ela 
possibilita a criação de perfis do usuário baseados 
em seus interesses, padrões de navegação, 

preferências e outros. Devido a sua importância, 
esse tipo de coleta de dados não deve ser impedida 
pela navegação anônima. 

O sistema MASKS fornece privacidade para a 
navegação e permite a obtenção implícita de 
informações. O sistema de mascaramento possibilita 
a identificação de perfis de grupos de interesse sem 
que o usuário seja identificado. Entretanto, pela 
propriedade do proxy do sistema dividir os cookies 
em diferentes grupos de interesse, ele limita a 
determinação de perfis e impossibilita a manutenção 
de sessões. 

Neste artigo, uma extensão é introduzida no 
servidor MASKS. Essa modificação procura 
permitir privacidade para a navegação do usuário, 
sem deixar de acessar todas as funcionalidades dos 
cookies. O conceito de sessão é inserido no 
comportamento do servidor para melhorar a 
personalização e para ser possível manter o estado 
atual da navegação do usuário em um site. Sem essa 
funcionalidade é impraticável o fornecimento de 
certos serviços.  

O artigo é delineado da seguinte maneira. Na 
segunda seção, cookies e clickstream são 
apresentados, eles são necessários para 
personalização e essenciais para o funcionamento 
do sistema MASKS. Na terceira seção, mecanismos 
de proteção de privacidade existentes e suas 
respectivas limitações são exibidos. Na quarta 
seção, o funcionamento, a arquitetura e as 
limitações do servidor MASKS são expostos. Na 
quinta seção define-se a extensão do proxy de 
mascaramento, bem como os módulos adicionados 
ao sistema. Na sexta seção, os resultados são 
fornecidos, os quais são comparados com o 
comportamento do servidor sem a extensão. 
Finalmente, são discutidos os resultados, as 
implicações das modificações efetuadas no servidor 
e os trabalhos futuros. 
 
 
2 COOKIES E CLICKSTREAM 
 

O termo clickstream, também conhecido como 
clickpaths, denota o caminho ou a rota que um 
usuário realiza através de um ou mais sites na Web 
(Bucklin et al., 2002). Esse caminho é a agregação 
de informação eletrônica, gerada a partir da 
comunicação do usuário com computadores e redes 
da Web. O trajeto percorrido reflete uma série de 
escolhas feitas em um site, as páginas visitadas, a 
página por onde uma pessoa chegou ao site, o 
tempo de acesso ao site, a realização de uma 
compra on-line, e os outros sites visitados através 
dele. 

Os dados de clickstream são um produto natural 
da navegação na Web. Eles são gerados 
automaticamente sem a necessidade de interação 
com o usuário, a qual alteraria o comportamento de 
navegação do visitante. Esses dados podem conter 
informações sobre objetivos, conhecimentos e 



interesses. Segundo a perspectiva de marketing e e-
commerce, há interesse em aplicar técnicas de 
obtenção de conhecimento a esses dados para 
aplicações de propaganda, e para melhorar o 
entendimento e predição do comportamento de 
escolha do usuário.  

Através dos dados de clickstream é possível 
implementar sistemas de propaganda interativa de 
forma dinâmica. Eles também podem ser usados 
para inferir individualmente um objetivo, e auxiliar 
usuários que não têm em mente o que desejam. Essa 
inferência é realizada por sistemas de 
recomendação (Bucklin et al., 2002).  

Em uma navegação, o computador do usuário 
deve ser identificado para que ele receba a resposta 
de toda requisição efetuada. Essa identificação pode 
ser registrada pelo servidor do site que foi visitado 
ou pelos computadores por onde trafegaram os 
pacotes de comunicação. O registro ou a captura 
desses dados acusa a seqüência de páginas 
requisitadas, e sua análise determina um perfil de 
interesses. 

As seguintes técnicas podem ser utilizadas para 
coletar dados de clickstream sem refinamento 
(Montgomery e Faloutsos, 2000). Arquivos de log 
de servidor são registros de acesso de visitantes a 
um site. Painéis de captura de acesso são 
mecanismos de observação de requisições inseridos 
por terceiros na interface de acesso a um site. 
Provedores de Internet são capazes de fazer o 
registro de navegação de seus usuários, pois eles 
são o canal de comunicação para a Web. 

Técnicas de navegação anônima impossibilitam 
essa coleta de dados, pois impedem a identificação 
do acesso do visitante a um site. As ferramentas de 
anonimato são capazes de retirar qualquer 
informação dos cabeçalhos de comunicação que 
identificam o computador de um usuário. Apesar 
disso, sites são capazes de reconhecer o acesso de 
um determinado visitante através dos cookies. Eles 
podem ser colocados no computador para 
identificar de maneira única o usuário.  

O cookie é um pequeno fragmento de 
informação referente a um usuário. Seu conteúdo, 
gerado por um servidor Web, constitui-se de uma 
cadeia de caracteres contida na memória do 
navegador do usuário. Apesar de seu conteúdo ser 
somente texto, ele pode comportar informações 
para identificar um usuário. 

O objetivo inicial da criação dos cookies era a 
introdução de memória ao protocolo HTTP, o qual 
é caracterizado por não possuir estados. Os estados 
são necessários para distinguir transações. Assim, 
através deles, memoriza-se a última situação antes 
de terminar a conexão com um site para continuar a 
partir dela em um retorno futuro. 

De acordo com a sua especificação (Kristol e 
Montulli, 2000), um cookie possui propriedades 
sintáticas envolvendo pares de atributo e valor. Ele 
contém basicamente um nome, um conteúdo e um 
tempo de validade. O conteúdo do cookie é criado 

pelo servidor Web, e é armazenado no computador 
do usuário através do navegador. Quando o usuário 
requisita uma página, o navegador procura por 
todos os cookies referentes à página e os envia para 
o site. Dessa maneira, o servidor pode interpretar as 
informações, e a partir delas gerar dinamicamente o 
conteúdo para o visitante. 

O cookie é vastamente utilizado para criar 
serviços personalizados e para manter sessões de 
comunicação entre o usuário e um site. Ao manter o 
estado atual da navegação, ele registra a situação da 
sessão do visitante em um determinado momento. 
Além disso, a informação contida em um cookie 
pode evidenciar o histórico de requisições de um 
usuário, o qual é usado para determinar um perfil e 
gerar personalização. Desse modo, impedir a 
armazenagem de cookies prejudica o fornecimento 
de diversos serviços na Web. 
 
 
3 MECANISMOS DE PROTEÇÃO DE 
PRIVACIDADE 
 

Diversas ferramentas foram criadas para manter 
a privacidade do usuário em sua navegação. Elas 
procuram introduzir maior controle de informações 
para o usuário no acesso a serviços da Web. De 
acordo com as abordagens desses mecanismos para 
a coleta de dados de conteúdo ou de controle, eles 
podem ser divididos em diferentes categorias, 
contratos de privacidade, pseudônimos, anonimato 
e máscaras de navegação. 

As políticas de privacidade são declarações 
disponibilizadas pelos sites para informar os 
usuários sobre suas práticas de privacidade. Elas 
advertem o usuário sobre as práticas de coleta e 
sobre o manuseio de dados, e ele aceita os termos 
do contrato de privacidade ao continuar o acesso ao 
site. Entretanto, as políticas são escritas em uma 
linguagem complexa e são pouco lidas pelos 
usuários (Teltzrow e Kobsa, 2003). Dessa maneira, 
métodos são apresentados a fim de simplificar e 
automatizar a análise delas.  

A Plataforma para Projeto de Preferências de 
Privacidade2 (P3P) (Cranor, 2003) estabelece um 
mecanismo automático de análise de políticas de 
privacidade. Ela insere um formato padrão, XML, 
para a construção de políticas e uma ferramenta 
para examiná-las automaticamente. Assim, o 
usuário possui um maior controle sobre seus dados 
através do gerenciamento de sua navegação. 

Kobsa (Kobsa e Teltzrow, 2004) apresenta um 
framework de divulgação contextualizada de 
práticas de privacidade e benefícios de 
personalização. Esse método notifica o usuário de 
acordo com o contexto em que está inserido. 

Para todos os métodos dessa abordagem, o 
usuário precisa confiar nas políticas e acreditar que 
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o site as segue corretamente. Além disso, os 
contratos de privacidade oferecem poucas garantias 
na coleta implícita de dados. 

Uma outra abordagem é a criação de 
pseudônimos ou apelidos para os usuários 
acessarem os serviços da Web sem que suas 
identidades reais sejam apresentadas. É inserido um 
anonimato de informações de conteúdo, e, 
essencialmente, ele não trata a coleta implícita de 
dados e nem a identificação do perfil do usuário. 
JPWA (Janus Personalized Web Anonymizer) 
(Gabber et al., 1997) é um exemplo desse tipo de 
mecanismo. Ele atua como um proxy que gera 
automaticamente apelidos no processo de 
autenticação. Porém, caso seja possível um 
pseudônimo ser relacionado a um usuário, todas as 
ações já realizadas são expostas. 

Para fornecer navegação anônima, um servidor 
ou um conjunto de servidores são utilizados para 
retirar toda a informação que identifique a 
navegação do usuário. O uso do anonimato não 
permite nenhum tipo de coleta implícita de 
informação, e conseqüentemente não é possível 
realizar personalização. Anonymizer, Onion 
Routing e Crowds são mecanismos típicos dessa 
abordagem.  

Anonymizer (Anonymizer, 2004) é um proxy 
Web que encaminha as requisições do usuário e 
aplica certos métodos para mascará-las como suas. 
Dessa forma, sites Web não podem distinguir 
usuários, identificar a origem do acesso e não 
conseguem associar uma requisição a um usuário 
determinado. 

Onion Routing (Goldschlag et al., 1999) é 
constituído de um ou mais roteadores e cada um 
trabalha como um Proxy, que aplica métodos para 
melhorar a privacidade. Essa rede de roteadores é 
construída dinamicamente, tolerante a falhas e visa 
evitar espionagem no tráfego pela criação de 
caminhos randômicos. 

No sistema Crowds (Reiter e Rubin, 1997) 
funciona com a cooperação dos membros de um 
grupo de anonimato, cada usuário contribui 
escondendo a origem real de uma requisição. 
Randomicamente e dinamicamente uma requisição 
é encaminhada para um membro de um grupo 
Crowd ou para o site destino. Devido à mudança de 
roteamento nas requisições não é possível 
determinar o usuário original.  

O sistema MASKS (Rocha et al., 2002) é outra 
abordagem de navegação anônima. Porém, ele 
permite personalização através de cookies. Devido a 
isso, ele é utilizado nesse trabalho, pois garante 
privacidade para os dados de controle sem denegrir 
a promoção de serviços personalizados.  
 
 
4 SERVIDOR MASKS 
 

O sistema MASKS (Managing Anonymity while 
Sharing Knowledge to Servers) introduz anonimato 

para a navegação do usuário sem deixar de 
disponibilizar informações para os sites. Seu 
objetivo é permitir alguma personalização, mesmo 
sem a identificação do usuário. Para favorecer os 
requisitos de privacidade, o sistema é eficiente e 
adaptável, evita a armazenagem de dados do 
usuário, torna flexível a quantidade de informação 
que o usuário deseja divulgar, aceita cookies e não 
necessita de modificações nos procotolos de 
comunicação existentes (Rocha et al., 2002). 

Para trazer privacidade, o proxy de 
mascaramento retira qualquer informação de 
controle de comunicação que identifique um 
usuário. Esse anonimato é viável, pois grande parte 
da navegação se resume em buscas e visualização 
de documentos, sem a troca explícita de informação 
com sites da Web (Rocha et al., 2002). Além disso, 
o envio de dados pelo usuário não acarreta prejuízo 
a sua privacidade, dado que a obtenção explícita de 
informação é conhecida e consentida, apesar do uso 
atribuído às informações coletadas poderem 
oferecer risco à privacidade do usuário. Desse 
modo, o servidor MASKS introduz garantias de 
privacidade para a coleta implícita de dados. 

Os cookies são essenciais ao sistema MASKS 
para prover personalização. Eles são o único meio 
possível disponibilizado pelo sistema para os sites 
realizarem a coleta implícita. Através deles, o 
servidor apresenta dados necessários aos sites para 
descobrirem as características de um usuário. O 
proxy de mascaramento insere os cookies na 
comunicação de acordo com o perfil de interesse de 
um usuário. Assim, os dados privados do usuário 
não são mantidos no servidor do site e não existe a 
possibilidade de um site perceber se o acesso a ele é 
feito por um grupo de interesses similares ao invés 
de um único usuário (Ishitani, 2003). 

O sistema MASKS é composto por um proxy de 
mascaramento de requisições e por um agente de 
usuário, PSA (Privacy and Security Agent). O PSA 
é um plugin adicionado ao navegador e age como 
uma interface de configuração do sistema e de 
acesso do usuário. Ele permitir o usuário se 
informar sobre suas máscaras e as alterar (Rocha et 
al., 2002). Ele retira dados dos cabeçalhos HTTP e 
redireciona, de acordo com o usuário, o tráfego de 
comunicação do navegador para o proxy. A figura 1 
apresenta a arquitetura do sistema e os possíveis 
casos de mascaramento (Rocha et al., 2002). 

O servidor de MASKS fornece privacidade pela 
troca do IP de toda requisição HTTP que passa por 
ele e pelo mascaramento dela com a inserção de 
cookies. A inclusão de cookies é executada 
conforme o perfil de interesse apresentado em cada 
URL requisitada pelo usuário. Para isso, o proxy é 
composto por um seletor de grupo de interesse, por 
uma árvore semântica e por um gerenciador de 
grupos e de máscaras (Ishitani 2003). 

Devido à dificuldade de detectar o perfil do 
usuário em sua navegação, o seletor de grupos 
analisa cada URL requisitada e atribui a ela um 



grupo de interesse. Uma árvore semântica é 
utilizada para esse processo, ela classifica os grupos 
de perfil em categorias. O processo de designação 
de grupo deve ser efetivo e semanticamente 

significante. As requisições designadas para um 
grupo precisam ser direcionadas a páginas de 
mesmo assunto (Rocha et al., 2002). Assim, a 
análise da URL e a escolha de grupo consistem em 
procurar primeiramente o grupo da árvore 
semântica que indexa a URL, se não encontrado, 
determinar o grupo pelos termos de consulta da 
URL, em caso negativo, indicar o grupo de acordo 
com os termos da URL, e por fim, selecionar o 
grupo Root. 

Para a formação da árvore semântica é utilizada 
a árvore de categorias, definida pelo Open 
Directory Project 

3. Essa definição de categorias é 
uma classificação de assuntos feita por voluntários, 
pois a classificação semântica de objetos é 
complexa para a aplicação de técnicas automáticas 
(Ishitani, 2003). A classificação consiste em uma 
listagem de sites da Web organizada em categorias e 
constantemente atualizada. 

Cada nó da árvore é um grupo de interesse, e 
cada grupo contém um conjunto de máscaras, as 
quais são atribuídas às requisições dos usuários. Um 
grupo pode possuir várias máscaras, uma para cada 
site de um mesmo interesse. Da mesma forma, 
durante a navegação, um usuário pode receber 
diversas máscaras, uma para cada interesse 
apresentado durante sua navegação.  

As máscaras correspondem aos cookies 

enviados para um site através do protocolo HTTP. 
Esses cookies são utilizados por todos os usuário do 
proxy de mascaramento e para caracterizar as 
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requisições. Eles são alterados pelos sites em 
decorrência da navegação e são inseridos nas 
máscaras para atualização delas e da árvore 
semântica. 

Apesar de manter os cookies para 
personalização, o proxy de mascaramento impede o 
acesso à funcionalidade principal do cookie, a de 
armazenar o estado de navegação. Sem esse 
recurso, sites são incapazes de manter sessões de 
navegação. Processos baseados em cookies, como 
login, compras e outros, são impossibilitados por 
agrupar máscaras em diferentes grupos de interesse. 

Além disso, duas requisições podem utilizar 
uma mesma máscara, quando se referem a uma 
mesma página, ou a páginas de mesma categoria. 
Nesse caso, é possível um usuário acessar a conta 
de outro quando se requisita uma mesma página 
através do sistema MASKS. Desse modo, os 
cookies perdem sua memória e mantêm somente a 
característica de marcar o perfil de uma requisição 
em específico. 
 
 
5 EXTENSÃO DO SERVIDOR DE 
MASCARAMENTO 
 

A extensão no servidor de mascaramento 
restabelece a memória dos cookies para a 
navegação do usuário e mantém o anonimato de sua 
navegação. Para isso, sessões são inseridas no 
servidor MASKS. Essas sessões permitem a 
identificação do estado de navegação de um 
usuário, o qual é perdido no término delas. Essa 
perda é decorrente da mistura de cookies entre os 
usuários. No sistema estendido, todos têm acesso 
aos cookies de um grupo, menos àqueles 
relacionados à sessão de um usuário em um site. 

Fig. 1 – Arquitetura e Funcionamento do Sistema MASKS. 
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Uma sessão pode ser definida como o período 
em que se realiza determinada atividade ou parte 
dela. Na Web, ela pode ser considerada como o 
período em que ocorre uma transação entre o 
usuário e um site, e cookies são utilizados para 
identificá-la e determinar sua existência. Assim, a 
validade de um cookie determina o período de 
existência de uma sessão que pode ser de alguns 
minutos, dias, meses ou até mesmo anos, 
caracterizando um cookie como persistente ou de 
nível de sessão. 

Os cookies persistentes ou de longo prazo são 
utilizados para identificar o perfil de acesso de um 
usuário. Através delas, é possível rastrear os 
acessos do usuário a determinadas páginas em certo 
período de tempo. As escolhas de acesso delimitam 
um perfil de navegação e de interesses. Os cookies 
persistentes, por suas características, representam 
um conjunto de usuário que apresentam um mesmo 
perfil. Esses cookies podem ser usados para 
caracterizar o acesso de um grupo de usuário de 
mesmo interesse. Esse processo não prejudica a 
personalização e nem invade a privacidade dos 
usuários. 

Os cookies de nível de sessão ou de curto prazo 
são usados para realizar login em sistemas, compras 
e outros serviços em que há grande interação do 
usuário. Esses cookies delimitam sessões de 
navegação, as quais são essenciais para existência 
de certos serviços Web. Sem elas não é possível 
manter o estado de navegação do usuário e nem 
armazenar de forma acumulativa as informações 
adquiridas durante o acesso às páginas.  

Para manter essas sessões de navegação de curta 
duração, sites da Web normalmente utilizam 
cookies sem validade, sem o campo “expires”. Sem 
a delimitação da validade, a sessão é encerrada 
quando o navegador utilizado pelo usuário é 
desligado. Esse mecanismo evita que sessões de 
navegação sejam mantidas, mesmo quando usuário 
não realize o logout delas. Dessa forma, sessões de 
usuário são inseridas no servidor de mascaramento 
para possibilitar a existência de cookies de nível de 
sessão. 

No servidor, as sessões são criadas no nível de 
grupo de mascaramento e no nível de usuário. A 
sessão de nível de usuário comporta todas as 
sessões que o usuário participa durante a sua 
navegação, ela possui uma ou mais sessões de nível 
de grupo. Essa sessão é terminada quando o usuário 
deixa de acessar o sistema por certo tempo.  

Nas sessões de nível de grupo, cada grupo 
recebe uma validade para permanecer ativo em uma 
área de cache específica de um usuário. A área de 
cache do usuário contém cópias ativas de grupos de 
mascaramento e um repositório que armazena todos 
cookies ativos do usuário. Ao iniciar uma sessão de 
nível grupo no servidor de mascaramento, o grupo 
selecionado é copiado para uma lista de grupos 
ativos do usuário, e seus cookies são adicionados a 
uma cache onde são mantidas todas as máscaras de 
navegação do usuário. Enquanto o grupo está ativo, 
ele recebe novas máscaras ou suas máscaras são 
atualizadas conforme o usuário requisita as páginas 
da Web. Ao expirar a validade da sessão do grupo, 
essa sessão é terminada e a cópia do grupo na área 
de cache é copiada em seu respectivo grupo 
original da árvore semântica. 

O processo de gerenciamento de sessões de 
grupo no sistema permite atribuir especificamente 
máscaras de navegação para cada usuário. O 
usuário não perde sua privacidade, pois os cookies 
de sessão são eliminados no final do processo e os 
cookies persistentes são embaralhados com outros 
cookies de mesmo grupo de interesse do sistema de 
mascaramento. Além disso, em decorrência da 
atualização que ocorre com a navegação do usuário, 
as máscaras dos grupos da árvore semântica 
permanecem atuais com os interesses dos usuários. 
A atualização da árvore semântica ocorre quando há 
perda de interesse do usuário por algum tópico, o 
que é caracterizado pelo término do tempo de 
validade da sessão do grupo na cache. 

No servidor de MASKS, a sessão é criada no 
nível de grupo de mascaramento, cada grupo recebe 
uma validade para permanecer ativo em uma área 
de cache. Quando termina uma sessão de grupo ele 
volta para a árvore semântica. Desse modo, os 
grupos da árvore semântica permanecem atuais com 
a navegação dos usuários. Essa atualização ocorre 
quando há perda de interesse por algum tópico, 
durante determinado tempo. 

Para estender o sistema MASKS são 
adicionados a sua arquitetura um gerenciador de 
sessão, um buscador de máscaras e uma área de 
cache. Esses módulos novos atuam com o agente de 
usuário, o seletor e o gerenciador de grupos, sem a 
necessidade de modificar as partes originais do 
sistema. Essa arquitetura estendida pode ser 
visualizada na figura 2. 



A área de cache contém repositórios de sessão 
de máscaras e cópias dos grupos. Essa área é 
dividida em sessões de usuário. Cada sessão contém 
os grupos e as máscaras que estão sendo utilizados 
por um usuário. As cópias dos grupos são usadas 
para manter referência com os grupos originais. 
Cada usuário recebe um repositório de máscaras 
que abriga todos os cookies utilizados pelo usuário 
em sua navegação.  

O repositório mantém cópias das máscaras dos 
grupos da árvore semântica para que elas sejam 
atualizadas conforme o usuário navega. Seu 
comportamento e conteúdo são apresentados na 
figura 3. Ele tem a finalidade de não interromper a 
sessão de navegação do usuário, e de possibilitar a 
aplicação dos critérios de tratamento de cookies 
segundo a especificação deles (Kristol e Montulli, 
2000).  

A ordem da sessão é mantida pelo 
gerenciamento do cookies modificados ou 
acrescentados a ela durante a navegação. Os cookies 
mais novos sobrescrevem os mais velhos, e, na 
sessão do usuário no servidor, esse processo ocorre 
de maneira global na sessão do cache, e de maneira 
específica nas cópias dos grupos. Assim, o 
repositório contém todos os cookies da sessão e é 
responsável por manter o estado atual de todas as 
sessões de navegação de um usuário. 

O buscador de máscaras, com a URL 
requisitada, seleciona o grupo através do seletor. 
Após isso, ele procura pela cópia do grupo na 
sessão do usuário. Caso a sessão não contenha uma 
cópia, cria-se nela uma nova, e, se existirem cookies 
no grupo copiado, eles são transferidos para o 
repositório. Finalmente, a requisição recebe os 
respectivos cookies e é encaminhada para o site. 

O gerenciador de sessão é responsável pela 
criação, pela manutenção e pela eliminação das 

sessões de usuários e de grupos no proxy de 
mascaramento. A sessão de um usuário contém um 
ou mais sessões de grupos. Essa sessão do usuário é 
gerada quando o usuário faz sua primeira requisição 
através do servidor de mascaramento. 

O usuário, ao navegar, pode ter sua requisição 
atribuída a uma sessão de grupo nova ou a uma que 
havia expirado. Quando um grupo não existe na 
sessão de um usuário, uma sessão de grupo é 
gerada, e copia-se o grupo para a área de cache do 
usuário e inserem-se os cookies do grupo no 
repositório. Essa inserção ocorre com a cópia dos 
cookies que não existem no repositório para manter 
a consistência das sessões dos sites. Dessa forma, o 
sistema estendido utiliza os cookies existentes para 
inserir características de um grupo de interesse no 
início da comunicação com um site, sem prejudicar 
as sessões de navegação existentes. 

A manutenção do gerenciador é realizada na 
validade das sessões de grupos, e na atualização dos 
cookies do repositório e de cada cópia de grupo. A 
validade da sessão de um grupo é atualizada quando 
uma requisição é encaminhada a ele. A atualização 
dos cookies ocorre em todas as respostas das 
requisições. 

Ao finalizar uma sessão de grupo, o gerenciador 
a elimina da cache de sessão do usuário e insere as 
máscaras da cópia do grupo no respectivo grupo 
original. Essa inserção seleciona os cookies que 
apresentam validade definida. A sessão do usuário 
deve ser terminada quando o tempo de validade da 
sessão do cookie expira, ou quando o cookie não 
tem validade e o navegador é fechado (Kristol e 
Montulli 2000). Essa cópia tem o papel de manter 
os cookies atualizados para o acesso de outros 
usuários, e de desvincular os cookies à identidade 
de alguém.  

Fig. 2 – Arquitetura do Sistema MASKS Estendido. 

 

Fig. 3 – Área de Cache no Servidor de Mascaramento e as Sessões dos 
Usuários. 

 



O gerenciador encerra uma sessão de usuário 
quando ela não possui mais nenhuma sessão de 
grupo. Ele elimina a sessão do usuário da área de 
cache, bem como seu repositório de cookies. 

Como ilustrado na figura 3, temos um usuário 
que fez uma requisição da página que é atribuída ao 
grupo G3. O buscador de máscaras, com a 
delimitação da requisição por esse grupo, procura 
por ele na seção do usuário. Se o grupo G3 não é 
encontrado, o seu original é copiado para a área de 
cache. Os cookies dessa cópia que não estão no 
repositório de máscaras do usuário são inseridos no 
grupo G3. Quando o usuário pára de acessar 
páginas da Web pertinentes a esse grupo G3 por um 
tempo maior que a validade da sessão do grupo G3, 
o conteúdo da cópia do grupo é copiado para o 
grupo original e a cópia é removida da sessão do 
usuário. Essa cópia somente estará novamente na 
sessão do usuário, se ele fizer, novamente, uma 
requisição de página relacionada ao grupo G3. 

Assim como em MASKS, a extensão adicionada 
a ele continua impossibilitando a identificação do 
computador do usuário. Porém, a manutenção da 
sessão do usuário no servidor de mascaramento 
possibilita a criação de sessões de navegação e 
permite uma personalização mais próxima do 
usuário para a sessão criada.  
 
 
6 RESULTADOS 
 

A inserção de sessões no servidor de 
mascaramento permitiu que o usuário desfrutasse 
dos serviços da Web que utilizam sessões de 
navegação. Da mesma maneira como o sistema 
MASKS original, a extensão implementada impede 
que qualquer informação pertinente aos protocolos 
HTTP e TCP/IP fosse identificada pelos sites da 
Web. Assim, o sistema estendido oferece 
privacidade através da navegação anônima e 
permite descoberta de conhecimento e sessões de 
navegação pelos cookies. 

De forma geral o sistema desenvolvido adiciona 
um custo de comunicação na navegação do usuário, 
o que gera um aumento de tempo de resposta das 
requisições de página do usuário. O tempo de 
resposta é maior devido ao processamento gasto 
para mascarar requisições, o que envolve a criação 
e o gerenciamento de sessões no servidor. Apesar 
da execução dessas tarefas não ser custosa, há um 
acréscimo pequeno no tempo de resposta das 
requisições, o que é tolerável visto a vantagem 
oferecida pelo Sistema de Integração.  

A coleta de dados implícita foi beneficiada com 
a sessão no servidor. Porém, ela não tem 
capacidade de identificar um usuário, a não ser que 
ele envie explicitamente suas informações. A 
navegação de um usuário pode ser identificada 
através dos cookies da sessão de navegação, mas o 
término da sessão no servidor traz o anonimato 
novamente para o usuário. Assim, o sistema 

estendido fornece uma identificação momentânea 
da navegação do usuário, a qual dura enquanto a 
sessão no sistema é válida. 

O servidor MASKS, sem as modificações para 
inserção de sessões, retirava a funcionalidade de 
memorização dos cookies. Um usuário que 
navegava por um site recebia uma personalização 
semi-estática, presa a um grupo de interesse. Além 
disso, ele não permitia a existência de serviços que 
utilizavam sessões de navegação, e apresentava 
insegurança nas sessões de navegação dos usuários, 
elas eram de domínio público no sistema. 

Segundo o exemplo de Ishitani (Ishitani, 2003), 
sem o uso de MASKS, o usuário requisita uma 
seqüência de páginas, p1�p2�p3�p4�p5�p6. 
Nessa seqüência, as páginas P1 e P2 são de 
esportes, P3 e P4 são de finanças, P5 e P6 são 
páginas de turismo, e o site as observa como uma 
seqüência de um único usuário.  

Ao utilizar o sistema MASKS para mascarar as 
mesmas requisições do usuário, a seqüência é 
dividida em 3 grupos de interesse no servidor, 
p1�p2, p3�p4 e p5�p6. Através dos cookies 
inseridos de acordo com a semântica de cada 
requisição, o site identifica por eles 3 seqüências 
diferentes como p1�p2, p3�p4 e p5�p6. 
Segundo os cookies não há correlação entre 
requisições de grupos diferentes, o que limita a 
personalização e impossibilita a criação de sessões 
de navegação. Se essa seqüência pertencesse a uma 
sessão de compras, o usuário perderia os produtos 
já selecionados a partir da página P3. 

A extensão do sistema organiza a seqüência de 
navegação do usuário. A seqüência de requisições 
de páginas, apresentada anteriormente, executada 
no sistema estendido não é rompida e nem perde 
sua ordem. O site identifica a seqüência como a de 
um único usuário. O servidor do site é capaz de 
identificar a transição entre duas páginas de grupos 
de interesses diferentes. 

Ao criar sessões no servidor, a navegação de um 
usuário não invade a sessão de navegação de outro. 
Com o término de uma sessão, a identidade do 
usuário não é mantida, pois os cookies de 
identificação que não são relacionados a sua sessão 
podem ser utilizados por outros. Desse modo, a 
personalização é mais bem produzida, dado que a 
coleta implícita é dinâmica no nível de sessão no 
proxy de MASKS estendido, e a privacidade do 
usuário é mantida. 

Em testes, o servidor MASKS estendido 
distinguiu requisições de diferentes usuários. Três 
computadores foram utilizados para avaliar a 
capacidade do servidor de manter sessões. Em cada 
computador, a comunicação do navegador utilizado 
foi redirecionada para o servidor de macaramento. 
Por motivos de análise, um site foi criado para 
avaliar a manutenção de sessões de navegação nos 
acessos dos usuários. As sessões foram mantidas 
corretamente em todos os computadores, o que 



provou a eficácia da extensão incorporada ao 
servidor MASKS. 

 
 
7 CONCLUSÃO 
 

A extensão do sistema MASKS é eficiente em 
fornecer privacidade para a navegação do usuário, 
em permitir descoberta de informações para a 
aplicação de personalização e em manter sessões de 
navegação do usuário. A sessão no servidor de 
mascaramento simula o gerenciamento do 
navegador do usuário, o qual é executado no 
tratamento dos cookies adquiridos durante o acesso 
a páginas da Web. Desse modo, é possível manter 
sessões de navegação sem que elas sejam ligadas 
diretamente a um navegador. 

O trabalho abrange a privacidade do usuário na 
coleta implícita de dados. A privacidade não é 
prejudicada no caso da coleta explícita, pois ela é 
conhecida e consentida. Além disso, métodos 
automáticos dificilmente são capazes de verificar as 
atitudes do sites com relação às informações 
coletadas. Desse modo, assim como em MASKS, 
assegura-se privacidade na coleta implícita, a qual é 
permitida somente para os cookies. 

A identidade real do usuário somente pode ser 
identificada através da coleta explícita de dados. 
Pelo sistema estendido, um usuário, ao conectar em 
um site, está sujeito a ter sua navegação observada 
pelos cookies. Sua navegação pode ser registrada 
em sua conta no site. Porém, esse processo não 
pode ser impedido, pois ao realizar o processo de 
login o usuário se identifica explicitamente, e 
concorda com as políticas de privacidade do site 
que acessou. 

A inserção de sessões no servidor permitiu 
aumentar o acesso do usuário a serviços da Web que 
utilizavam a funcionalidade de memória dos 
cookies. As sessões de navegação de um usuário 
somente são finalizadas pelo sistema se elas 
utilizarem cookies sem validade definida. Sem isso, 
o usuário pode ter sua sessão invadida por outros. 

Como trabalho futuro é necessário realizar mais 
testes para adequar a validade da sessão dos grupos 
para um valor mais próximo à navegação do 
usuário. Nesse trabalho, foi utilizada uma validade 
de 20 minutos para a sessão de grupo, ela expira 
nesse tempo após nenhuma requisição do usuário 
referir-se a ela. O uso de um tempo muito grande 
pode levar o servidor a manter muitas sessões em 
aberto e a gastar memória para isso. No caso 
contrário, pouco tempo leva a finalizar sessões de 
navegação do usuário antes do esperado. Tempo 
zero de validade volta para a situação do sistema 
MASKS original, em que não há sessões no 
servidor. 
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