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Programa da Cadeira 

1. Introdução 

 Introdução ao Identity Management (IM) 

 Necessidades, Objectivos e Evolução 

 Elementos de Segurança 

 Terminologia e Conceitos Básicos 

 Algoritmos de Encriptação 

 Certificação 

2. Gestão de Identidade 

 Identificação e Autenticação 

 Sistemas de autenticação 

 Contextos de segurança 

 Autorização e Controle de Acessos 

 Políticas, modelos e mecanismos 

 Modelos de Gestão de Identidade 

 Modelos locais 

 Gestão de identidade em ambientes empresariais 

 Modelos em rede, federados e globais 
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Programa da Cadeira 

2. Modelos de Confiança 

 Estabelecimento de Confiança 

 Confiança Baseada em Terceiros (Third-Party) 

 Confiança Implícita: Kerberos 

 Confiança Explícita: Infraestruturas de Chave-Pública (PKI) 

 Modelo Web-of-trust, reputação e comunidades de confiança 

 Modelo Federativo: necessidades, requisitos e implicações 

3. Tecnologias de Suporte à Federação 

• XML Security: XML encryption, XML Signature, XML Key Management 

• Web Service Security: Secure SOAP Messages 

• SAML: Profiles, Bindings, Assertions 

• XACML: Especificação de Atributos, noções de RBAC 

• Web Services Security Framework 

• Liberty Alliance Framework 
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Programa da Cadeira 

4. Plataformas de Gestão e Federação de Identidade 

 Shibboleth 

 Arquitectura: IdP (Identity Provider), SP (Service Provider), WAYF 
(Where Are You From), (DS) Discovery Service 

 Modelo de Funcionamento 

 Caso Prático 

 Oauth2 

 Modelo de Funcionamento e Arquitectura 

 Caso Prático 

 OpenID Connect 

 Arquitectura: IdP (Identity Provider), RP (Relying Party), User Agent 

 Modelo de Funcionamento 

 Caso Prático 

• WebID 

 Modelo de Funcionamento e Arquitectura 

 Caso Prático 

 

 

 



Organização das Aulas 

 Matéria com enorme impacto em áreas de muito rápida evolução 

• Tema actual de investigação e desenvolvimento avançado 

 Só poderemos abordar alguns aspectos essenciais 

• As aulas devem ser consideradas como introduções aos tópicos 

abordados 

• O trabalho de aprofundamento dos temas constitui trabalho de 

investigação dos alunos 

 Contribui para avaliação e valorização pessoal 

 Como noutras cadeiras, as aulas serão organizadas em duas partes 

• 60 minutos: exposição do tema pelo professor 

• 60 minutos: pesquisa e aprofundamento do tema pelos alunos ou 

implementação de aspectos práticos da matéria 

• Serão realizadas apresentações de temas pelos alunos 

 Uma apresentação por mês 
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Método de Avaliação 

 Cadeira com enfoque tecnológico 

• Pode servir rampa de lançamento para o tema da tese 

 Como sempre, a participação nas aulas é essencial 

• As aulas devem ser interactivas, em estilo de workshop 

 A avaliação é constituída por: 

• Participação e interactividade nas aulas 

• Investigação e apresentações 

• Trabalho final constituído por um projecto de implementação 

original, ou prova de conceito de uma plataforma existente 

 O tema do trabalho final pode ser proposto pelos alunos, em acordo 

com o professor 

• Idealmente, deverá ser definido e iniciado no primeiro mês de 

aulas 
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Referências Bibliográficas 

 “Digital Identity Management" by Maryline Laurent, Samia Bouzefrane, 2015, ISTE 

Press - Elsevier, ISBN-10: 1785480049 

• Bastante recente, inclui aspectos sociais e tecnológicos e IM na Cloud 

 “Identity Management: A Primer”, by K. Spaulding, et. al., 2009, Ed. Mc Press, 

ISBN-10: 158347093X 

• Panorama geral da Gestão de Identidade 

 “The Definitive Guide to Identity Management”, by A. Reed, 2004, Realtime 

Publishers, http://www.realtimepublishers.com/book.php?id=45 

• Cobre praticamente toda a matéria, embora já não seja recente 

 “Access Control Systems: Security, Identity Management and Trust Models” M. 

Benantar, 2005, editor: Springer-Verlag New York Inc., ISBN-10: 0387004459 

• Referência para os modelos de controle de acessos 

 “Mechanics of User Identification and Authentication: Fundamentals of Identity 

Management” by D. Todorov, Publisher: Auerbach (Jun 2007) ISBN-10: 

1420052195 

• Referência para os fundamentos das tecnologias referenciadas na cadeira 

 Mais referências em: 

• http://netlab.ulusofona.pt/im 

http://www.realtimepublishers.com/book.php?id=45
http://netlab.ulusofona.pt/im/


Sem Identidade, não és Ninguém! 

 

 

 

 

 

 

 Em todas as situações da nossa vida social, a noção da 

Identidade é fundamental para o relacionamento com os 

outros indivíduos e as instituições 
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A base da Interação Social 

 A identidade é a base do estabelecimento e manutenção de regras sociais 

• O direito ao registo de identidade faz parte dos Direitos do Homem 

• Distinção entre os indivíduos 

• Estabelecimento de direitos e deveres 

• Base para a responsabilização e aplicação de leis 

• Pode servir também para fins menos nobres… 



As Origens da Identidade 

 Desde a origem da Humanidade são realizadas 

representações da nossa identidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inicialmente, representando características da 

nossa anatomia... 
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Representações da Identidade 

 ... depois usando representações mais abstractas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ... relacionadas com o indivíduo através da utilização de símbolos ou 

alfabetos 
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 E é na realidade um tema muito complexo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vamos portanto focar-nos na Identidade Digital! 

A Identidade tem muitas abordagens... 
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Identidade Digital 

 Os identificadores desmaterializam-se… 

 

 

 

 

 

 

 Surge portanto a necessidade de gerir aspectos cada vez mais 
vastos e complexos ligados à identidade 

• Número de identificadores 

• Quantidade de atributos associados 

• Diversidade dos serviços disponíveis 

• Complexidade das políticas de autorização / regras de acesso 

• Aumento do espaço e das possibilidades de fraude 

• Etc… 
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Digital Identity Management 

 Nos tempos actuais, a interligação entre as TIs e a sociedade 
implica que a gestão de identidade seja cada vez mais a gestão de 
Identidades Digitais 

• => Digital Identity Management 

 A tendência para a virtualização do espaço de actuação do indivíduo 
implica o alargamento dessa gestão para além das fronteiras 
organizacionais e políticas 

• Podem existir múltiplas identidades ou personas por indivíduo 
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Identidade, Segurança e Privacidade 

 Estabelecer relacionamentos indissociáveis entre indivíduos e identificadores 

• Identificadores não falsificáveis 

 Criar mecanismos de verificação de identidade robustos e fiáveis 

• Autenticação 

 Associar aos identificadores um conjunto de informações que estabeleça uma forma 
de caracterizar o sujeito identificado 

• Definição de Atributos 

 Definir formas de filtrar selectivamente os direitos e deveres dos sujeitos em função 
das suas características ou atributos 

• Modelos e políticas de Controle de Acesso 

 Garantir que a informação associada a cada indivíduo só é disponibilizada a quem 
realmente tem o direito de a receber 

• Privacidade na transferência e armazenamento de informação 

 Definir mecanismos que permitam responsabilizar os indivíduos pelas acções 
praticadas e evitem a falsificação de mensagens ou documentos 

• Não repudiação e integridade 
 

Identity 

Privacy Security 

 A possibilidade de gerir identidades está 

intimamente ligada à implementação de 

condições de segurança e privacidade, que 

devem permitir: 

2016/17 
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Ciclo da Gestão Identidade 

 A Gestão de Identidade é feita num ciclo que comporta várias fases: 

 

 

 

 

 

 

 Associadas à Gestão de Identidade, existem necessidades de criação, 

armazenamento, acesso e manutenção da informação que define e 

caracteriza a identidade de cada sujeito 

 Descrição dos identificadores e seus atributos 

• Modelos de dados e meta-informação 

 Organização e armazenamento da informação 

• Serviços de Directórios e Nomeação 

 Atribuição de identificadores e atributos aos novos sujeitos registados e 
destruição dos que caducam 

• (Des)Aprovisionamento 

Provision Store Use 
De- 

provision 

Maintain 
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Componentes da Gestão de Identidade 

Source: “Digital Identity Management”, David Birch 

 Nesta cadeira iremos abordar essencialmente aspectos destes 

dois componentes 

2016/17 
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Terminologia 

A Gestão de Identidade utiliza um conjunto de termos que convém 

explicitar no início para evitar equívocos: 

 Um sujeito ou entidade designa um indivíduo, uma organização, um 

programa ou um computador, capaz de realizar acessos a recursos 

 Um recurso pode ser um ficheiro, uma página Web, um elemento de 

uma tabela de BD, uma API, ou uma transacção bancária 

 Para aceder a um recurso, um sujeito necessita antes de mais, de 

provar a sua identidade, apresentando as suas credenciais 

 Uma identidade é também caracterizada pelos seus atributos, que 

definem as suas características 

 Um sistema de Gestão de Identidade é suportado por uma ou várias 

Infra-estruturas de Autenticação e Autorização (AAI). 
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Esquema de Funcionamento 

… 

… 

… 

Entity 

Policy Enforcement Point 

Access 

Request 

Credentials 

Request 

Policy Decision Point 

Security 

Policy 

Authentication Server 

Authentication Yes/No 

Identity Store 

Entitlements 

Resource 

Decision 

Deny / Allow 

? 

2016/17 
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Segurança - Conceitos Básicos (i) 

Dada uma troca de informação entre duas entidades através de um 
canal de comunicação: 

    A -(i)->  B 

 Autenticação 

• Garantia de que A e B são quem dizem ser. 

 Confidencialidade 

• Garantia de que só A e B têm acesso ao conteúdo da informação 

 Autorização 

• Garantia que B tem o direito a aceder à informação enviada por A 

 Integridade 

• Garantia que a informação enviada por A é a mesma que é recebida 
por B 

2016/17 
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Segurança - Conceitos Básicos (ii) 

 Não-repudiação 

• Garantia que a informação recebida por B foi mesmo enviada 

por A 

 Disponibilidade 

• A capacidade de A e B para trocarem informação não 

depende de terceiros 

 Privacidade 

• B garante que a informação recebida não será nunca 

disponibilizada a terceiros sem o acordo de A. 

 

2016/17 
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Segurança - Implementação (i) 

 Autenticação 

• Passwords, Certificados Digitais 

• Dispositivos físicos 

 Smartcards (two factor authentication), 

 Biometria 

 Confidencialidade 

• Tecnologias de encriptação 

 Chaves simétricas e assimétricas 

 Autorização 

• Políticas (policies) de Acesso: 

 Policy Enforcement Points (PEP) 

 Policy Decision Points (PDP) 

 ACLs (Access Control Lists) 

 RBAC (Role Based Access Control) 
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Segurança - Implementação (ii) 

 Integridade 

• geração de digest criado por algoritmo de hashing  

 MD5, SHA-1 

• envio do digest  encriptado com chave privada (assinatura) 

 Não-repudiação 

• validação da assinatura através de chave pública obtida em 
certificado 

 Certification Authority (CA) 

 Public Key Infrastructure (PKI) 

 Disponibilidade 

• autenticação dos intervenientes 

• rejeição de interacções repetidas (firewalls) 

 Privacidade 

• encriptação de informação armazenada 

• políticas de segurança efectivas 
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Princípios de Criptografia 

 Os vários conceitos apresentados utilizam na sua maioria uma funcionalidade 

indispensável à implementação de segurança: 

• A Criptografia 

 Componentes da Criptografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intervenientes: Alice, Bob, Trudy, etc… 

• Algoritmos de encriptação e desencriptação 

• Chaves de (des)encriptação 

• Texto em claro e cifrado 

• Canal encriptado 
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Tipos de Criptografia 

 Existem vários tipos de criptografia 

• Chave simétrica: remetente e destinatário usam a mesma chave 

para encriptar e desencriptar 

• Chave pública: remetente e destinatário usam chaves distintas: 

uma chave para encriptar e outra para desencriptar 

 Estes dois tipos de criptografia não são antagónicos, mas sim 

complementares 

• A criptografia de chave pública é utilizada para autenticação e 

validação de documentos 

 Algoritmos pesados e pouco adaptados a mensagens grandes 

• A criptografia de chave simétrica é utilizada para estabelecer 

canais de comunicações cifradas 

 Algoritmos mais adequados à cifra de dados em larga escala 

• Ex.: o protocolo TLS (ou SSL) utiliza uma combinação dos dois 

tipos de algoritmos 
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Criptografia de Chave Simétrica (CS) 

 Neste caso KA = KB = K 

• Encriptação: C = SK(P) 

• Desencriptação: P = S-1
K(C) 

 A mesma chave tem de ser conhecida pelo emissor A e receptor B 

• Problema da distribuição de chaves 

P: Plaintext 

C: Cyphertext 
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Algoritmos CS mais Utilizados 

 DES - Data Encryption Standard 

• Standard de encriptação US [NIST 1993], teve uma vida curta 

• Em 1999 um computador paralelo construído pela Electronic Frontier 

Foundation (“EFF Deep Crack”), quebrou o DES num ataque de força bruta 

em 22 horas ! 

 É um exemplo clássico de um Block Cipher Algorithm 

• Opera em blocos de 64-bits, utilizando uma chave de 56-bits,  

 AES - Advanced Encryption Standard 

• O DES foi entretanto substituído pelo AES como standard de encriptação 

US em 2001 

• Processa os dados em blocos de 128 bits 

• Utiliza chaves de 128, 192, ou 256 bits 

• Até à data, ainda não foi possível quebrá-lo ou demonstrar a sua 

vulnerabilidade 

 Actualmente utilizam-se também 

• 3-DES que utiliza 3 chaves distintas em sequência em cada bloco de dados 

• Blowfish, que é uma alternativa OpenSource criada por Bruce Schneier 
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Princípio de Funcionamento 

 Os algoritmos de encriptação de CS utilizam operações binárias e 
combinatórias 

 Baseiam-se em dois princípios fundamentais para tornar a cifra segura 

• Difusão:  

 A mudança de um bit do texto em claro afecta todos os bits do texto cifrado 

 Torna a relação entre o texto em claro e cifrado difícil de estabelecer 

• Confusão: 

 A mudança de um bit da chave afecta todos os bits do texto cifrado  

 Dificulta a reconstituição estatística do texto em claro a partir de padrões do 
texto cifrado 

Texto em Claro        101110001110101 …..  101110001110101 

Texto Encriptado    101110001110101 …..  101110001110101 

Difusão 

Chave         11010100110001001 …..   11010010101011 

Confusão 



Block Cypher 
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64-bit input 

T1 

8bits 

8 bits 

8bits 

8 bits 

8bits 

8 bits 

8bits 

8 bits 

8bits 

8 bits 

8bits 

8 bits 

8bits 

8 bits 

8bits 

8 bits 

64-bit scrambler 

64-bit output 

T2 T3 T4 T6 T5 
T7 

T8 

 O algoritmo de cifra é aplicado a um bloco de bits de cada vez 

 Em cada iteração, cada bit de entrada afecta 8 bits de saída 

 Ao fim das N Iterações, cada bit de entrada afecta todos os bits de 
saída 

Ciclo de n 

iterações 
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Distribuição da Chave Simétrica 

 Um dos principais problemas dos algoritmos de chave simétrica está 

na forma como a chave é distribuída aos intervenientes 

• Não podem utilizar um canal encriptado para a enviar, pois ainda 

não tem chaves de encriptação para o criar! 

 Os intervenientes têm portanto de trocar previamente a chave 

secreta que vão utilizar 

• Têm de se encontrar ou confiar numa terceira entidade que 

conheça as chaves de ambos 

• Mas para isso, cada um deles tem de trocar uma chave secreta 

com essa entidade… 

 Este tipo de procedimento não é fácil de estabelecer num contexto 

como o da Internet  

• Os encontros directos não são possíveis na maioria dos casos 

• A existência de uma terceira entidade que conheça todos os 

possíveis intervenientes não é uma solução escalável 
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Algoritmos de Chave Pública 

 Os algoritmos de encriptação de Chave Pública são baseados nas 

chamadas trapdoor functions que são caracterizadas por: 

• O cálculo da função directa é computacionalmente simples 

 y = f (x) é “simples” de calcular 

• O cálculo do seu inverso é suposto ser computacionalmente 

impossível de calcular sem uma informação adicional => a chave 

 x = f -1(y) é “impossível” de calcular sem k 

• Ver paper de Hellman “An Overview of Public Key Cryptography” 
 https://engineering.purdue.edu/~ace/mobility/crypto/hellman-overview-pkc.pdf 

 As funções deste tipo utilizadas em criptografia são baseadas na 

factorização de números primos com valores muito elevados 

• É computacionalmente “fácil” efectuar o produto de dois números 

primos de 1024 dígitos 

• Mas obter esses números dado o seu produto pode levar “ziliões” 

de anos a calcular com as capacidades dos CPUs actuais 
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Algoritmo de Troca de Chave Simétrica 

 O primeiro algoritmo baseado nestes princípios é o de Diffie-Hellman (1976): 

• Alice e Bob combinam publicamente um par de números p e g com g < p 

tais que g seja uma raiz primitiva1 módulo p (p deve ser primo e > 512 bits) 

• Alice escolhe um número inteiro aleatório a e envia em claro a Bob o valor 

A = ga mod p 

• Bob escolhe também um número inteiro aleatório b e envia em claro a Alice 

o valor B = gb mod p 

• Alice calcula KA = Ba mod p = (gb mod p)a mod p 

• Bob calcula KB = Ab mod p = (ga mod p)b mod p 

• (gb mod p)a mod p = gab mod p = (ga mod p)b mod p 

•  Assim KA = KB = Key 

 Vantagem do algoritmo 

• Embora toda a troca de informação tenha sido feita em claro, a chave 

calculada é secreta 

(1) Um número g é uma raíz primitiva módulo p se todos os números n coprimos com p (n < p) 
forem congruentes (≡) com uma potência de g módulo p, ou seja, para todo o n existe um 
inteiro k, tal que gk = n mod p 

Exemplo: 3 é uma raíz primitiva de 7 pois 31≡3, 32≡2, 33≡6, 34≡4, 35≡5, 36≡1(mod7) 
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Problema do Diffie-Hellman 

 Este algoritmo de troca de chaves não identifica os intervenientes 

• Não impede que um intruso intercepte o tráfego entre Alice e Bob 

e realize uma troca de chaves diferentes com cada um deles 

• Permite o denominado Man-in-the-Middle Attack 

 Para evitar esse ataque tem de existir uma forma de garantir que os 

valores trocados são mesmo enviados por Alice e Bob 

• Surge assim a noção de certificação, que faz apelo a um outro 

tipo funcionalidades 

 Utilização de cifra de chave pública 

• Utiliza o mesmo tipo de princípios matemáticos 

 Trapdoor functions 

 Factorização de números primos 

• Permite encriptação e certificação, resolvendo de uma outra 

forma o problema da distribuição de chaves 

 Algoritmo mais utilizado é o RSA (Rivest, Shamir e Adleman, 1978) 
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 A criptografia de chave pública resolve o problema da troca da chave 

através de uma aproximação diferente 

• Cada interveniente usa uma chave diferente 

 

 

 

 

 

 

 Neste caso, o remetente e o destinatário utilizam chaves distintas 

• Encriptação: C = SK
1(P) 

• Desencriptação: P = S-1
K

2(C) 

 A chave de encriptação é pública é conhecida pelo remetente (e por todos) 

 A chave de desencriptação é privada e só é conhecida pelo destinatário 

• Cada interveniente precisa portanto um par de chaves para criar um 

canal encriptado bi-direccional 

Criptografia de Chave Pública 
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Algoritmo RSA: Escolha de Chaves 

1. Escolhem-se dois números primos muito grandes p, q.  

   (e.g., com mais de 1024 bits cada) 

2. Calculam-se n = p.q  e z = (p-1).(q-1) 

3. Escolhe-se e (e < n) que não tenha factores comuns 

    com z. (e, z são “primos relativamente um ao outro”). 

4. Escolhe-se d  tal que e x d - 1  seja exactamente 

    divisível por z, ou seja: e x d  mod (z ) = 1 . 

5. Chave Publica = (n,e). Chave Privada = (n,d). 

K  
+ 

K  
- 
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RSA: Encriptação e Desencriptação 

1. Dadas K+ = (n,e) e K- = (n,d) definidas anteriormente 

2. Para encriptar uma sequência de bits, m, calcula-se 

• c = me mod n  (i.e. resto da divisão de me por n) 

3. Para desencriptar a sequência de bits, c, calcula-se 

• m = cd  mod n (i.e. resto da divisão de cd por n) 

m  =  (m   mod  n) e  mod  n 
d 

Ou seja: 

c 
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Exemplo de Geração de Chaves 

 Alice escolhe dois números primos p = 5, q = 7 

 Calcula 

• n = p x q = 35 

• z = (p-1) x (q-1) = 24 

 Escolhe um número e que seja primo relativamente a 24 

• e = 5 por exemplo, podendo ser também 7, 11, 13, 19 e 23 

 Escolhe d tal que e x d  mod (z ) = 1 

• d = 29 por exemplo, pois 29 x 5 = 145, e 144 / 24 = 6 

 Assim as chaves de Alice são: 

• Chave pública KA
+ => (e = 5, n = 35) 

• Chave privada KA
- => (d = 29, n = 35) 

 Alice torna pública a sua chave KA
+  

• Esta parte é muito importante pois é preciso que se saiba com 

toda a certeza que KA
+ é mesmo a chave de Alice! 
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Exemplo de Utilização das Chaves: 

1. Bob encripta a mensagem m = “love” com a chave pública de Alice 

KA
+ => (e = 5, n = 35) 

2. Alice desencripta a mensagem c=“qovj” com a sua chave privada 

KA
- => (d = 29, n = 35) 
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RSA: outra importante propriedade 

A seguinte propriedade é muito útil: 

K  (K  (m))  =  m  
A A 

- + 
K  (K  (m))   

A A 

+ - 
= 

Utilizar a chave 

pública seguida da 

chave privada  

Utilizar a chave 

privada seguida 

da chave pública  

Este resultado permite utilizar o 

RSA para encriptar e certificar! 
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Assinaturas Digitais 

 O mesmo par de chaves permite criar a assinatura digital de uma mensagem 

• Bob assina m encriptando com a sua chave privada K-
B, criando assim a 

mensagem assinada, K-
B (m) 

 Alice recebe a mensagem m e a assinatura K-
B(m) 

• Alice verifica que m foi assinada por Bob aplicando a chave pública de 

Bob K+
B a K-

B(m) e verificando se K+
B(K-

B(m) ) = m. 

 Se for o caso, quem assinou m só pode ter usado a chave privada de Bob. 
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Funções de Hash 

 Na realidade, a certificação por encriptação simples é dispendiosa do ponto 

de vista informático, pois encriptar com RSA consome muito CPU 

 Por isso utiliza-se primeiro uma função de Hash que cria um Digest 

(resumo) do documento a certificar, e só este é encriptado com a chave 

privada do remetente 

Uma função de Hash tem as 
seguintes propriedades: 

 A partir de uma mensagem m de 

qualquer tamanho, produz um 

digest x = H(m) de tamanho fixo 

 Se m ≠ m’ então H(m) ≠ H(m’) 

 Dado um digest x, é “impossível” 

computacionalmente deduzir m, 

tal que x = H(m) 

 Assim, o digest funciona como a 

impressão digital de uma 

mensagem 
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Validação de uma assinatura digital 

 A validação da assinatura é feita utilizando a chave 

pública do remetente, com a qual se desencripta o digest 

 É calculado de novo o digest da mensagem e comparado 

com o que foi desencriptado 

Decryption 

Funções de Hash mais utilizadas: 

 MD5: Message-Digest algorithm 5 

(Rivest 1991) 

• Digest de 128 bits 

• Já não é considerada segura 

 SHA: Secure Hashing Algoritm 

(NSA 1995) 

• SHA-1: digest de 160 bits (já 

revogada)  

• SHA-2: produz digests maiores 

• SHA-256: é o standard actual 
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Prova de Pertença da Chave Pública  

 O problema da cifra de chave pública, tanto para encriptar 

mensagens como para validar assinaturas, resume-se no seguinte: 

• Como é que o público em geral, e nomeadamente Alice, pode 

ter a certeza que a chave pública de Bob, é mesmo a sua? 

 Para resolver este problema, deve ser criada uma relação de 

confiança entre três entidades: 

1. O sujeito a quem pertence a chave pública (i.e.: Bob) 

2. O público em geral (i.e.: Alice) 

3. Uma entidade em que ambos confiam (Trusted Third Party) 

• Este é o princípio da infra-estrutura de segurança mais utilizado 

hoje em dia designado por 

• Public Key Infrastructure (PKI) 

• A prova de posse da chave pública é assegurada por um 

Certificado Digital que contém a chave de Bob e é assinado por 

uma Autoridade de Certificação (CA - Certification Authority). 



Signature Chain of Trust  

 I sign a message (or document) with my private key 

 Anyone can validated it with my public key 

• How is my public key validated? 

 It has to be signed by a Certificate Authority (CA) 

• How is the Certificate Authority signature validated? 

 The CA signed public key is available to everyone 

• It is a self-signed Root Certificate! 
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Owner Id 

Owner’s Public Key 

CA Id 

CA´s Signature 
Signer´s Signature 

Signer Id 

Document 
CA Id 

CA Id 

CA’s Public Key 

CA´s Signature 
Verify 

Signature Verify 

Signature 

Certification Authority 
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Digital Certificates 

 A signed public key is called a Digital Certificate 

• X.509 is the “technical name” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Digital Certificates are the basis of Trust Propagation 

• Allow sharing secrets between people that have never met 
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Certification Authority 
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Sharing Secrets 

 Alice wants to share a secret with Bob 

• Bob has his certificate and the corresponding private key 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 At the end of the exchange, Alice and Bob share the secret!  
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Hi, I am Alice! 

Bob sends his certificate  

Alice verifies Bob’s Certificate 

and extracts his public key 

Alice generates a secret S, 

encrypts it with Bob’s public key 

and sends it in a messsage to Bob Bob decrypts the message with 

his private key and obtains S 
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Certificado Digital X.509 

 Standard definido em 1988 no âmbito da norma ITU/CCITT X.500 

• Várias versões, sendo actualmente utilizada a v.3 (RFC 3280) 

 Utiliza as tecnologias de assinatura já descritas, possibilitando de forma recursiva, a sua 

utilização para assinar documentos e autenticar utilizadores 

 Estrutura de um certificado X.509: 
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Certificado X.509 utilizador 

Subject 

Subject Public Key 

Certificate Signature 

Para validar este certificado, é preciso ter acesso 

ao certificado da CA que o assinou! 

Issuer 
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O Certificado da CA é auto-assinado 

Idênticos 

É designado por Root Certificate! 
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Autoridades de Certificação 

 Os Certificados Digitais são geridos por Autoridades de Certificação 

• CA - Certificate Authorities 

 As CA são responsáveis pelas várias tarefas associadas aos certificados 

• Receber pedidos de certificados 

 Certificate Requests 

• Realizar a autenticação das identidades 

 Eventualmente de forma presencial 

• Gerar os certificados 

 O grau de segurança associado depende da finalidade do certificado 

• Distribuir os certificados 

 Os certificados estão sempre associados a uma chave privada que tem de 
ser guardada pelo sujeito 

• Revogar os certificados 

 Gerir as Certification Revocation Lists 

• Armazenar informação associada 

 Toda a informação associada a um certificado tem de ser guardada durante 
um período de tempo variável dependente da utilização 

• Publicar a respectiva Certification Practice Statement  

 Indica a forma como a CA funciona e as garantias que oferece 
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Listas de Revogação 

 Todos os certificados têm um período de validade ao fim do qual 

deixam de ser válidos 

 Mas quando um certificado perde a validade antes do prazo por 

qualquer outro motivo tem de ser invalidado 

• Todas as CAs fornecem uma lista dos certificados inválidos 

actualizadas periodicamente 

• Estas listas podem ser consultadas pelo público em geral e 

importadas para os browsers 

 Na prática, a consulta de CRLs é 

raramente efectuada pelo software 

de validação 

• Constitui um possível problema 

de segurança 
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Limitações dos Certificados 

 A utilização de certificados como método de identificação dos 

utilizadores em geral é limitada 

• A gestão e manutenção de milhões de certificados é uma tarefa 

complexa e difícil de implementar 

• O processo de requisição, obtenção e armazenamento de um 

certificado ultrapassa a competência dos utilizadores em geral 

 Na realidade, os certificados são sobretudo utilizados para validar 

empresas, sites, serviços 

• Permitem estabelecer condições de segurança e de confiança 

para o acesso dos utilizadores 

• Permitem estabelecer condições de segurança e de confiança 

entre instituições 

 A identificação e autenticação dos utilizadores são geralmente 

realizadas através de outros processos 

• Ver próximo capítulo 

 



Exercício: assinar e encriptar email 

 Requisitar um certificado digital para o endereço de email 

• Certificado Comodo (3 meses)  

 https://www.comodo.com/home/email-security/free-email-certificate.php  

• Certificado StartCom (1 ano) 

 https://cert.startcom.org 

 Importar o certificado com um cliente de email 

• Outlook 

• Mozilla Thunderbird 

 Enviar um email assinado (e com o certificado…) para: 

• jose.rogado@outlook.com  

• Receberá em resposta um email com o texto encriptado 

• Reenviar esse texto em claro de novo para o mesmo endereço, 

num email assinado 
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Exercise: sign and encrypt email 

 Request a digital certificate for your email address 

• Certificate Comodo (3 months)  

 https://www.comodo.com/home/email-security/free-email-certificate.php  

• Certificate StartCom (1 year) 

 https://cert.startcom.org 

 Import the certificate with an email client 

• Outlook 

• Mozilla Thunderbird 

 Send a signed email (including your certificate…) to: 

• jose.rogado@outlook.com  

• You’ll receive an encrypted email in reply signed with my certificate 

• Then resend an encrypted and signed reply to this email 

 Alternatively you can use the Mailvelope browser add-on for PGP 

• https://www.mailvelope.com/ 
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