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Confiança 

 Confiança: a crença na propriedades ou 

virtudes de alguém, ou a convicção de 

que um conjunto de premissas são 

verdadeiras 

• Definição do Dicionário Oxford 

 Uma entidade A confia numa entidade B 

quando A acredita que B se irá comportar 

exactamente da forma previsto e 

requerida 

• Definição da International 

Telecommunication Union  
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Estabelecimento de Confiança 

 A confiança é essencial para que possa haver Prova de Identidade 

• Uma entidade pode utilizar vários métodos para fazer prova da sua 
identidade 

 Para que uma entidade possa provar a outra que é quem diz ser, tem de 
apresentar informação que só ela possui 

• A entidade autenticadora reconhece a identidade com base na confiança 
que tem no método de prova 

 Tradicionalmente, a prova de identidade é baseada num segredo partilhado 
entre os dois intervenientes 

• Em ambientes abrangendo um mesmo sistema ou organização, a 
confiança necessária para a prova de identidade é estabelecida num 
contexto de segurança limitado (bounded) 

 Os avanços da computação distribuída alargaram o âmbito do 
estabelecimento e gestão de identidade ao espaço da Internet 

• O contexto de segurança necessário à prova de identidade expandiu-se 
deixando de ter limites estabelecidos (unbounded) 

 Para propagar o fluxo da informação garantindo contextos de segurança em 
ambientes distribuídos de grande dimensão, são necessários mecanismos de 
Estabelecimento de Confiança 

• Vamos abordar alguns desses mecanismos 
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Propagação de Confiança 

 Em ambientes altamente distribuídos, o estabelecimento de confiança é 
raramente possível entre os intervenientes directos 

 São necessários mecanismos para propagar a confiança através de vários 
intermediários 

• A propriedade que permite transmitir confiança através de várias 
entidades de forma transitiva designa-se por delegação 

 A confiança também pode ser modificada através de operações lógicas 
sobre relações de confiança existentes 

• União, intersecção, etc.. 

 Um dos modelos de delegação de confiança mais utilizados é o que utiliza 
uma terceira parte para o estabelecimento de identidade 

• Trusted Third Party 

 Podem-se definir vários tipos de Trusted Third Parties, segundo a forma 
como é realizada a autenticação dos intervenientes 

• Autenticação explícita: realizada entre as entidades com base em 
informação fornecida pela third party (modelo PKI) 

• Autenticação implícita: efectuada pela third party, que realiza a 
apresentação das entidades umas às outras (modelo Kerberos) 
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Relações de Confiança 

 A Transitividade é possível: 

• Se Alice confia em Bob e Bob 

confia em Carol, então Alice 

pode confiar em Carol 
A 

B 

C 

 A Partilha não é garantida: 

• Se Alice confia em Bob e Alice 

confia em Carol, não implica 

que Bob confie em Carol 
B 

A 

C X 

 A Simetria não é garantida : 

• Alice confia em Bob mas Bob pode 

não confiar Alice A B 

X  A Confiança não pode ser auto 

declarada: 

• Alice não pode exigir que confiem 

nela sem a validação de terceiros 
A 
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Relação Directa vs. Third Party 

 Relação Directa de N entidades com 

M sistemas 

 Cada entidade tem de partilhar uma 

chave com cada sistema 

• NxM relações 

Third 

Party 

 Relação de N entidades com M 

sistemas através de uma Third Party 

 A third party partilha uma chave com 

cada entidade e cada sistema 

• N+M relações 
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Kerberos: Third Party Authentication 

 Kerberos é um sistema de autenticação e de estabelecimento de 
confiança desenvolvido num projecto de investigação do MIT 

• Projecto Athena 1980 

 Cerberus é o nome dado ao guardião do inferno na mitologia grega e 
romana, personificado por um cão com várias cabeças 

 É baseado no protocolo de Third Party Authentication definido por 
Needham e Schroeder 

• Baseado em criptografia de chave privada, inicialmente o DES, 
3DES e agora AES 

 Teve inúmeras versões das quais as V4 e V5 são as mais conhecidas 

• A V5 desenvolvida por Kohl e Neuman é estandardizada no RFC 
4120 em 2005 e é independente do alg. de encriptação 

 É actualmente um dos protocolos de autenticação mais utilizados para 
o estabelecimento de condições de segurança fortes 

• É a base do protocolo de autenticação de domínio da Microsoft  

• É também muito utilizado em sistemas Linux 

 Existe actualmente o Consortium Kerberos cujo objectivo é continuar a 
promover o sistema como o “protocolo de autenticação universal” 

• http://www.kerberos.org 

2015/16 

http://www.kerberos.org/


Gestão de Identidade e Aplicações 

Federativas 

8 

Autenticação por Third-Party (KDC) 

 Ka = Master Key par Alice 

• segredo partilhado entre o KDC e Alice 

 Kb = Master Key par Bob 

• segredo partilhado entre o KDC e Bob 

 Kab = Chave de Sessão partilhada entre Alice e Bob 

 Tb =  Ticket de apresentação para Bob 

 K {data} = “data” encriptada com a chave “K” 

Source: Shumon Huque University of Pennsylvania 
 

stuff encrypted w/ Session Key 
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Princípios do Kerberos 

 O protocolo de estabelecimento de confiança do Kerberos é executado 

entre 3 entidades 

• Uma entidade (client ou initiator) que inicia o processo 

• Um servidor Kerberos, designado por Key Distribution Center 

• Uma entidade de destino (validator ou target) com a qual o iniciador 

quer estabelecer confiança 

 No decorrer da execução do protocolo, o iniciador autentica-se 

implicitamente junto do KDC, e através deste estabelece um canal 

encriptado com o destinatário 

• O protocolo é baseado na criação e envio sucessivo de mensagens 

encriptadas (Tickets ) do KDC para o iniciador, com informação que lhe 

permite aceder às fases seguintes e finalmente ao destinatário 

 O protocolo envolve assim dois serviços distintos do KDC 

• O Authentication Server (AS) que realiza a autenticação do iniciador e 

providencia um 1º Ticket (TGT – Ticket Granting Ticket) para o serviço 

de Tickets 

• O Ticket Granting Service (TGS) que fornece o Ticket para aceder ao 

destinatário final (SGT – Service Granting Ticket)) 
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Credenciais Kerberos 

 Ticketb(a): “bilhete” de entrada para A aceder a um serviço B, contém 

o identificador de A, uma chave de sessão AB e a sua validade, 

encriptado com a chave de B -> Kb 

• Ticketb = Kb {“Alice”, Kab, validade} 

• Propaga a identidade do iniciador, validada pelo KDC, para o 

destinatário (autenticação implícita) : propagação de confiança 

 Autenticathor 

• Autenticathorab = Kab {UserIda, Timestamp} 

• Autenticathorba = Kab {UserIdb,Timestamp+1} 

• Prova que uma entidade que apresenta o ticket é a mesma a 

quem este foi passado 

• A prova é feita pelo facto da entidade autenticadora conhecer a 

chave de sessão criada especificamente para ela 

• Impede ataques de replay através do envio de um nonce temporal 

encriptado com a chave de sessão Kab{nonce} 
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Overview do Kerberos 
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Obtenção do Ticket Granting Ticket 

1. O iniciador (cliente) envia ao AS o 

seu identificador, o identificador do 

TGS, e um nonce 

2. O AS gera uma chave Kc a partir da 

password do iniciador e envia-lhe: 

a) Uma chave de sessão Kc,tgs, o 

identificador do TGS e o nonce 

encriptados com a chave KC 

b) Um TGT (Tc,tgs) encriptado com 

a chave que o AS partilha com 

o TGS (Ktgs) 

 O Tc,tgs contém a identificação do cliente, a chave de sessão Kc,tgs e um 

nonce, tudo encriptado com a chave do TGS: Ktgs 

 As mensagens 1 e 2 são trocadas uma só vez quando o iniciador inicia a 

sessão e a chave derivada da sua password nunca mais é utilizada 

1. as_req: (cid, tgs, n) 

2. as_rep: Kc{Kc,tgs, tgs, n} || K tgs{cid, Kc,tgs, n} 

KDC 
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Autenticação no TGS e obtenção de Ticket 

3. O iniciador desencripta a chave de sessão 
para o TGS com a sua chave Kc e pede-
lhe um ticket para o destinatário, enviando-
lhe: 

a) A identificação do destinatário 
(validator), um nonce e o TGT 
recebido do AS 

b) O seu identificador e o nonce, 
encriptados com a sua chave de 
sessão para o TGS: Kc,tgs 

4. O TGS realiza então 3 funções: 

a) Autentica o iniciador comparando a 
identidade contida no TGT com a que 
a que consegue desencriptar com a 
chave de sessão retirada do TGT 

b) Retorna uma chave de sessão Kc,v 
para o destinatário e o nonce, 
encriptados com Kc,tgs 

c) Fornece um novo Ticket Tc,v para o 
destinatário segundo o mesmo 
princípio do anterior, encriptado com a 
chave do destinatário, Kv 

 Estes passos são realizados quando o iniciador pretende estabelecer uma relação de 

confiança com um destinatário (ou validator) e implicam uma única utilização do TGT 

1. as_req: (cid, tgs, n, val) 

2. as_rep: Kc{Kc,tgs, tgs, n} || K tgs{cid, Kc,tgs, n} 

3. tgs_req: (vid, n)  || K tgs{Tc,tgs} || Kc,tgs{cid, n} 

4. tgs_rep: Kc,tgs {Kcv, n} || Kv {Tc,v} 

KDC 
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Autenticação Iniciador - Destinatário 

5. O iniciador envia o Ticket Tc,v recebido do 
TGS para o destinatário assim como um 
novo autenticador, que inclui a sua 
identidade e novo nonce encriptados com a 
chave de sessão recebida do TGS, Kc,v  

a) O destinatário retira do ticket a 
identidade do iniciador e a chave de 
sessão Kc,v 

b) Com essa chave desencripta a 
identidade contida na mensagem e 
compara-a com a incluída no ticket 
recebido realizando assim a prova da 
identidade do iniciador 

6. Opcionalmente, o destinatário autentica-se 
com o iniciador, devolvendo o nonce+1 
encriptado com a chave de sessão Kc,v 

 Está assim criada uma relação de confiança entre o iniciador e o destinatário, 

estabelecida através do KDC, em que o iniciador foi identificado de forma implícita 

sucessivamente pelo AS, TGS e destinatário 

 O Ticket é o veículo de transmissão de confiança no caso do Kerberos  

1. as_req: (cid, tgs, n) 

2. as_rep: Kc{Kc,tgs, tgs, n} || K tgs{cid, Kc,tgs, n} 

3. tgs_req: (vid, n) || K tgs{TGSc,tgs} || Kc,tgs{cid, n,..}  

4. tgs_rep: Kc,tgs {Kcv, n} || Kv {Tc,v} 

5. v_req: Kv {Tc,v} || Kc,v {cid, n} 

6. v_req: Kc,v {n+1 } (optional) 

KDC 
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Cross Realm Delegation 

 O Kerberos pode ser utilizado para estabelecer 
relações de confiança entre diferentes domínios 
(realms) 

 Nesse caso, os KDCs dos domínios 1 e 2 têm 
de partilhar uma chave secreta 

• Tem de ser partilhada pelo TGT1 e TGT2 

 Quando um iniciador pretende estabelecer uma 
relação com um destinatário de um outro realm 

1. Começa por se autenticar junto do seu AS 

2. pede ao seu TGT1 um ticket para o TGT2 
do outro realm (cross realm TGT) 

3. Apresenta esse ticket ao TGT do outro 
realm, com o pedido de confiança para o 
destinatário final 

4. O TGT2 autentica o iniciador com base no 
mesmo princípio que o TGT1 e fornece-lhe 
um ticket para o destinatário que autentica 
o iniciador com base na relação que tem 
com o TGT2 

AS1 

TGT1 

I 
AS2 

TGT2 

D 

1 

2 

3 

4 

Realm 1 

Realm 2 

Inter Realm Shared Key 
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Críticas ao Modelo Kerberos 

 Embora seja um protocolo extremamente coerente e seguro, este modelo 
de estabelecimento de confiança tem alguns inconvenientes 

 Baixa Heterogeneidade 

• Todos os participantes têm de aderir ao mesmo protocolo de 
autenticação pré-definido 

 Complexidade 

• O acesso às funcionalidades Kerberos é feito através de um modelo de 
API bastante complexa (GSS-API) que implica modificações importantes 
nas aplicações 

• A instalação e configuração da infra-estrutura de domínios é 
relativamente complexa 

 Escalabilidade 

• O KDC é um serviço completamente centralizado, o que implica a 
possibilidade de constituir um bottleneck de desempenho e fiabilidade 

 Segurança do Segredo Inicial 

• A primeira chave é baseada na Password do iniciador 

• Embora aceite outros tipos de credenciais (two-factor) é o modo por 
defeito 
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Explicit Third Party Authentication 

 Propagação de Confiança com Autenticação Explícita 

• Mais adaptado a ambientes distribuídos e heterogéneos actuais 

 O processo de autenticação é realizado explicitamente entre duas 
entidades, com base em informação fornecida pela third party 

• O protocolo de autenticação utilizado é deixado ao critério dos 
intervenientes 

• A propagação da confiança é baseada numa relação transitiva 

 Requisitos: 

• As duas entidades têm de estabelecer relações de confiança com 
a third party 

• Tem de ser estabelecido um canal de comunicação seguro entre 
as entidades 

 Obtidos com uma Public Key Infrastructure 

• Certification Authority 

• Certificados X.509 assinados digitalmente 

• Protocolo TLS para estabelecimento do canal seguro 
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Confiança Baseada em PKI 

 A propagação da confiança é essencialmente baseada na funcionalidade de 

certificação (cf. Cap. II) 

• Assinatura digital com chave privada 

• Verificação com chave pública 

 Public Key Infrastructure 

• Conjunto de relações de confiança estabelecidas entre Autoridades de 

Certificação (CA) e entidades certificadas 

 Designadas por Trust Paths 

 A confiança é demonstrada pela relação matemática existente entre uma 

chave pública e outra privada 

• RSA ou outro tipo de algoritmo equivalente 

 A certificação garante a identidade e um conjunto de atributos de um sujeito 

• Pode ser uma entidade simples ou uma outra CA de nível inferior 

• Estrutura de confiança hierárquica 

 Listas de Revogação e Período de Validade 

• Aumentam o grau de confiança na certificação 
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Cadeia de Confiança Hierárquica 

 A validação de uma cadeia de confiança 
hierárquica é efectuada: 

• Identificando os issuers no sentido ascendente 

• Validando assinaturas no sentido descendente 

 Inicia-se na entidade final e termina no 
momento em que a entidade que valida 
reconheça uma CA em que tenha confiança 

Permite um elevado grau de descentralização, fiabilidade e repartição de carga 

Source: Access Control Systems, Messaoud Benantar 

Source: Access Control Systems, Messaoud Benantar 

 No topo da cadeia está a ROOT CA 
que certifica CAs intermédias 
subordinadas 

 A confiança é estabelecida no sentido 
descendente 

 As entidades finais podem ser 
certificadas pela Root CA, ou mais 
naturalmente por uma CA regional 
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Agregação de Hierarquias 

Source: Access Control Systems, Messaoud Benantar 

 A Cross certification é uma outra 
forma de agregar diferentes 
hierarquias de confiança através do 
estabelecimento de uma relação 
entre as respectivas CAs 

 A relação é peer-to-peer e não 
hierárquica, o que implica uma 
relação de confiança mútua entre 
CAs 

 Permite manter hierarquias com 
características distintas 

Source: Access Control Systems, Messaoud Benantar 

 Diferentes hierarquias podem ser agregadas 
numa única estendendo o domínio de 
confiança a todos os subordinados 

 Cria-se uma nova Root CA que certifica as 
anteriores CAs 

 A agregação implica a mudança dos 
certificados das anteriores CAs que deixam de 
ser auto-assinados 
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Web-of-Trust (Teia de Confiança) 

 O primeiro conceito de Web-of-Trust foi introduzido por Philip Zimmermann, 
em 1991 com o PGP para encriptação de mensagens de e-mail 

• Constituição de uma teia de certificação baseados em relações pessoais 

• Key-signing parties, em que os intervenientes se encontravam e 
trocavam chaves em presença física uns dos outros. 

 Ver uma descrição do Modelo de Confiança do PGP 

• http://www.wim.uni-koeln.de/uploads/media/The_PGP_Trust_Model.pdf 

 Actualmente o modelo de confiança utilizado na Internet embora baseado 
em tecnologia mais segura, é baseado na utilização de domínios disjuntos 

• Múltiplas CAs independentes sem ligação entre elas 

• Não existem noções de hierarquia ou cross certification 

 Os certificados dessas CAs são distribuídos implicitamente através da 
instalação de software 

• Os browsers trazem geralmente um conjunto de certificados das 
principais Root CAs 

• Este modelo acaba por funcionar para aplicações com níveis de 
segurança pouco exigentes 
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Generalização do Modelo de Confiança 

 Os modelos anteriores podem ser generalizados 

• Estendidos a diversos domínios / entidades 

 Permitem a agregação de domínios de confiança 
heterogéneos 

• Relações entre entidades diversas 

• Modelos internos distintos 

• Conjunto comum de princípios 

 Um agregado de domínios designa-se por Federação 
• A homogeneização da gestão de identidade entre domínios é 

realizada com base em mecanismos de confiança 

• Baseado na troca de certificados digitais e na assinatura de todas 
as mensagens trocadas 

 O tipo de relação de confiança pode ser mono ou bidireccional 
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Modelo Federativo 

Obedece às seguintes regras: 

 Os sujeitos autenticam-se nos seus respectivos domínios de registo 
mas podem aceder a serviços disponibilizados por outros domínios 
com base na relações de confiança estabelecidas 

• Informação sobre os perfis dos sujeitos pode ser transferida entre 
domínios, na condição de serem estabelecidas regras de conversão de 
formatos distintos 

 Os sujeitos devem poder escolher quais o conjunto de atributos que 
é veiculado do seu domínio de registo para qualquer outro que 
requeira esse tipo de informação 

• A informação de identidade de um sujeito permanece ligada ao seu 
domínio de registo, e está intimamente ligada à identificação respeitante 
ao domínio 

 São utilizados protocolos de transporte baseados em standards de 
criptografia forte para todas as trocas de mensagens entre domínios 

• Existem tecnologias específicas para realizar a maior parte dos aspectos 
acima referidos, que iremos abordar seguidamente 
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