
O projeto ITHI ou indicadores de integridade das tecnologias de identificadores é uma iniciativa 
da ICANN para medir a integridade do sistema de identificadores que ajuda a coordenar. O 
objetivo é produzir um conjunto de indicadores que será medido e acompanhado ao longo do 
tempo, e poderá ser usado para definir se o sistema de identificadores está melhorando ou 
piorando no geral. É um projeto de longo prazo, que deve durar vários anos.

A proteção da privacidade das fontes de ITHI é 
essencial. O so�ware instalado só coleta estatísticas 
sobre o tráfego do DNS, não sobre arquivos de zona 
ou relacionados a eles. Todos os identificadores 
pessoais são removidos. A organização da ICANN 
recebe apenas estatísticas agregadas para análise e 
agrega ainda mais os resultados antes de publicá-los 
para a comunidade.

CONSIDERAÇÕES SOBRE PRIVACIDADE

Este diagrama mostra o processo de ITHI e a barreira de privacidade entre as 
fontes e a publicação.
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O QUE É O PROJETO DE INDICADORES DE INTEGRIDADE 
DAS TECNOLOGIAS DE IDENTIFICADORES (ITHI)?

O projeto de ITHI é completamente técnico. Sua função é definir métricas, fazer medições e avaliar tendências ao 
longo do tempo em áreas importantes, relacionadas aos sistemas de identificadores da Internet.

Atualmente, as métricas são medidas nas seguintes áreas:
• Imprecisão nos dados de WHOIS
• Abuso de nomes de domínio
• Análise de servidores recursivos do DNS

Todos os resultados atuais estão disponíveis em: https://ithi.research.icann.org

FOCO TÉCNICO

• Implementação das DNSSEC
• Análise de tráfego de TLD 
  do DNS

• Comportamento de resolvedores do DNS
• Registros da IANA para parâmetros 
  do DNS

A ferramenta de ITHI coleta dados de três fontes principais: dados internos da ICANN, principalmente do Servidor Raiz 
Gerenciado da ICANN (IMRS), parceiros que executam so�ware fornecido pela ICANN em suas infraestruturas (abordagem 
white box), e uma parceria especial com o APNIC para fazer medições voltadas para o usuário (abordagem black box). 

Alguns parceiros típicos são provedores de serviços de Internet (ISPs) que executam resolvedores recursivos do DNS 
e operadores de TLD que executam servidores autoritativos do DNS.

Usando a ferramenta de ITHI, os operadores coletam amostras do tráfego do DNS algumas vezes por semana, e as 
amostras são processadas automaticamente de forma local.

A ferramenta é de código aberto, está disponível no Github, e o código foi analisado pelo NLabs. A instalação leva 
apenas dez minutos. Há pacotes binários disponíveis para compilações recentes do Centros, Fedora e Ubuntu.

Durante a execução, a ferramenta coleta estatísticas (e nada mais), sem informações de identificação pessoal (PII). 
Os parceiros de ITHI enviam essas estatísticas à ICANN periodicamente e podem automatizar esse processo, se 
quiserem. A equipe da ICANN está preparada para ajudar na instalação do so�ware.

COMO OS DADOS SÃO COLETADOS
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A ferramenta de ITHI pode ser utilizada em vários modos diferentes, de acordo com os requisitos de segurança da 
organização parceira.   

CONSIDERAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

Uma visualização agregada de todos os dados registrados em diferentes pontos de coleta é publicada mensalmente 
em https://ithi.research.icann.org. Se quiserem, os participantes serão indicados como colaboradores. Os 
participantes do projeto podem optar por compartilhar suas métricas agregadas com outros participantes em troca 
de reciprocidade.

PUBLICAÇÃO DE DADOS

Com os dados agregados do projeto de ITHI, é possível estabelecer um parâmetro que mostra como o tráfego de 
Internet costuma se comportar, ajudando a visibilizar tendências novas ou incomuns. Esse parâmetro pode 
funcionar como um sistema de alerta precoce, permitindo a detecção de padrões precursores de ataques.

Quanto mais participantes, melhor será a qualidade dos dados necessários para estabelecer esse parâmetro ou 
anomalias que poderiam indicar um ataque.

Ao contribuir com seus dados, além de contribuir para o bem comum e a compreensão da Internet, você 
também pode monitorar sua rede e ver se há tendências preocupantes ou alguma anomalia em comparação 
com as redes dos colegas.    

POR QUE PARTICIPAR

Estas são algumas das principais estatísticas rastreadas pelo ITHI:

1 Segundo dados de setembro de 2020, 43% de todas as consultas do DNS à raiz do DNS vinham de navegadores 
Google Chrome (e derivados) que enviaram consultas sobre nomes inexistentes, gerados aleatoriamente, com 7 a 
15 caracteres, para testar a conectividade global da Internet. O Google está ciente desse problema e já tomou 
medidas para resolvê-lo. Segundo dados de fevereiro de 2021, esse número caiu para 26%.

Aproximadamente 200 resolvedores recursivos do DNS recebem consultas de 50% da população de usuários da 
Internet. Aproximadamente 2.000 resolvedores recebem consultas de 90% de todos os usuários. Esses números se 
mantiveram relativamente estáveis nos últimos 18 meses.

Cerca de 30% dos resolvedores recursivos do DNS fazem validação de DNSSEC.

As três etiquetas de TLD não existentes mais consultadas na raiz foram:  .local (7,5%, que costumavam ser 4%), 
.home (3,7%, que costumavam ser 2,9%) e .internal (2%)

O QUE O ITHI INFORMA SOBRE O DNS?
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Para saber mais, acesse https://www.icann.org/ithi-faqs ou escreva para ithi-info@icann.org.

MAIS INFORMAÇÕES
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A organização da ICANN está em busca de parceiros no mundo todo que operem resolvedores recursivos do DNS que 
atendam a um grande número de clientes, por exemplo, provedores de serviços de Internet ou operadores de 
servidores autoritativos do DNS, como registros de domínios do primeiro nível.

QUE TIPO DE PARCEIROS ESTAMOS PROCURANDO?


