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Resumo

Atualmente, plataformas de integração de componentes, também 

chamadas de plataformas de middleware, têm tido um importante papel no 

suporte ao desenvolvimento de sistemas distribuídos. Em relação a controle de 

acesso, plataformas de middleware têm utilizado certificados digitais, para 

verificar a autenticidade de um elemento, em conjunto com controle de acesso 

baseado em papéis, para identificar quais operações poderão ser acessadas por 

tal elemento. Apesar dos certificados terem um papel fundamental no suporte a 

segurança em plataformas de middleware, a maioria delas não define requisitos 

para obtenção, manutenção, validação e delegação de certificados.  

Esse trabalho tem como objetivo propor um serviço genérico para 

certificação digital em plataformas de middleware. Esse serviço deve oferecer 

flexibilidade através do uso conjunto de certificados de chave pública e 

certificados de atributos de forma a distinguir a função de autenticação da função 

de autorização. Os certificados de atributos dão suporte ao controle de acesso 

baseado em papéis. A flexibilidade também deve ser endereçada através do 

suporte a delegação. Na implementação para diferentes plataformas de 

middleware o controle de acesso baseado em certificados deve funcionar de 

forma transparente para os objetos.   

De forma a validar o serviço pretende-se implementá-lo e testá-lo no 

contexto da plataforma de middleware CORBA, amplamente utilizada atualmente.  



Abstract

Nowadays due to the security vulnerability of distributed systems, it is 

needed mechanisms to guarantee the security requirements of distributed 

objects communications. Middleware Platforms – component integration 

platforms – provide security functions that typically offer services for auditing, for 

guarantee messages protection, authentication, and access control. In order to 

support these functions, middleware platforms use digital certificates that are 

provided and managed by external entities.    

However, most middleware platforms do not define requirements to 

get, to maintain, to validate and to delegate digital certificates. In addition, most 

digital certification systems use X.509 certificates that are complex and have a 

lot of attributes.    

In order to address these problems, this work proposes a digital 

certification generic service for middleware platforms. This service provides 

flexibility via the joint use of public key certificates, to implement the 

authentication function, and attributes certificates to the authorization function. 

It also supports delegation.  Certificate based access control is transparent for 

objects. The proposed service defines the digital certificate format, the store and 

retrieval system, certificate validation and support for delegation.   

In order to validate the proposed architecture, this work presents the 

implementation of the digital certification service for the CORBA middleware 

platform and a case study that illustrates the service functionalities.   



Capítulo 1 

INTRODUÇÃO

Sistemas distribuídos são, por natureza, mais vulneráveis a problemas 

de segurança que os demais, uma vez que há, potencialmente, mais lugares a 

serem alvos de ataques. Portanto, é necessário garantir a integridade e a 

privacidade na comunicação entre os elementos distribuídos, bem como fornecer 

mecanismos de controle de acesso aos recursos distribuídos. 

Atualmente, plataformas de integração de componentes, também 

chamadas de plataformas de middleware [Bernstein 1996], tem tido um 

importante papel no suporte ao desenvolvimento de sistemas distribuídos. Estas 

plataformas oferecem uma infra-estrutura que inclui suporte a comunicação entre 

componentes distribuídos e heterogêneos e um modelo de programação que 

inclui definição de interface de componentes e separação entre interface e 

implementação. São exemplos de plataformas de middleware: CORBA [OMG 

1998], Enterprise JavaBeans [Sun 1997], entre outros.   

Em relação à segurança, geralmente as plataformas de middleware 

oferecem serviços de segurança que tipicamente abrangem funções para 

autenticação, autorização, auditoria e proteção de mensagens. A especificação 

CORBA oferece um serviço de segurança, o CORBASec [Lang 2002, OMG 2001], 

e o EJB também oferece um modelo de segurança. 



Tradicionalmente, decisões de autorização e controle de acesso são 

baseadas no uso de listas de controle de acesso (ACLs). ACLs são adequadas 

para sistemas centralizados mas não são escaláveis para uso em sistemas 

distribuídos [Lampinen 1999]. Além disso, ACLs impedem a delegação de 

autorizações para uma terceira parte, que é uma característica desejável em um 

ambiente distribuído. Por essas razões, plataformas de middleware, como CORBA 

e EJB, têm adotado controle de acesso baseado em papéis (Role Based Access 

Control – RBAC). Nesse tipo de controle de acesso os privilégios de acessos são 

concedidos a papéis e não a usuários individuais. Papéis são criados de acordo 

com as diferentes funções em uma organização e usuários são associados a 

papéis com base nas suas responsabilidades e qualificações.   Em uma instituição 

bancária, por exemplo, o controle de acesso seria associado aos seguintes 

papéis: gerente, caixa, correntista, etc. Essa estratégia simplifica o 

gerenciamento de permissões [Zhou 2003].

Uma outra opção explorada em muitos trabalhos [Lampinen 1999, 

Lopez 2003, Zhou 2003] para evitar os problemas associados a ACLs consiste no 

uso de certificados digitais [Feghhi at al. 1999] como mecanismo usado na 

autorização e controle de acesso em ambientes distribuídos. Em alguns contextos 

certificados digitais são usados em conjunto com controle de acesso baseado em 

papéis. Em CORBA, por exemplo, primeiramente os certificados digitais são 

usados para se verificar a autenticidade de um elemento e, em seguida, o 

controle de acesso baseado em papéis é utilizado para identificar quais operações 

poderão ser acessadas por tal elemento.  

A maioria dos sistemas de certificação digital utilizam certificados 

X.509 [CCITT 1998] cujo formato padrão inclui a identidade do proprietário, sua 

chave pública e seus atributos. Apesar desse padrão ser amplamente usado em 

vários sistemas, alguns trabalhos [Zhou 2003, Graaf e Carvalho 2004] criticam o 

uso do X.509 alegando que os certificados X.509 são complexos e têm atributos 



demais, o que compromete a privacidade do proprietário já que contém seus 

dados pessoais. Também se alega que o excesso de atributos é desnecessário em 

um cenário onde há um processo on-line para verificação de certificados. Outro 

problema ressaltado refere-se a necessidade de todos os atributos serem 

conhecidos antes da emissão do certificado, o que implica que cada mudança em 

um atributo significa que o certificado deve ser revogado e um novo certificado 

deve ser emitido. Além disso, para diferentes propósitos são necessários 

diferentes atributos.    

Em termos de controle de acesso um outro aspecto importante refere-

se à delegação. Sistemas com suporte a delegação permitem que uma entidade 

do sistema delegue autoridade a uma segunda entidade de forma a realizar 

algumas funções em nome da primeira. O X.509 não dá suporte a delegação.  

De forma a evitar tais problemas, alguns trabalhos [ITU-T 2001, Graaf 

e Carvalho 2004] propõem a separação das informações básicas de identificação 

do proprietário e dos atributos. Essa estratégia representa a separação entre 

autenticação (identificação) e autorização (controle de acesso). A versão 4 do 

X.509 padroniza um mecanismo de autorização chamado Infraestrutura de 

Gerenciamento de Privilégios (PMI) que inclui o conceito de Certificados de 

Atributos (ACs) proposta pelo ANSI X9. Com essa nova estratégia há a distinção 

entre Autoridades de Chaves Públicas e Autoridades de Atributos (AA). Nesse 

caso, a idéia é prover autorização baseada no certificado de atributos após a 

autenticação baseada no certificado de chave pública. Certificados de atributos 

podem ser usados para vários propósitos podendo conter relacionamentos entre 

membros de grupos, papéis, etc. 

O objetivo desse trabalho é propor uma arquitetura genérica para 

certificação digital em plataformas de middleware que ofereça flexibilidade 

através do uso conjunto de certificados de chave pública e certificados de 

atributos de forma a distinguir a função de autenticação da função de 



autorização. A flexibilidade também deve ser endereçada através do suporte a 

delegação. Na implementação para diferentes plataformas de middleware o 

controle de acesso baseado em certificados deve funcionar de forma transparente 

para os objetos.

A flexibilidade fornecida por serviços de segurança de modelos de 

componentes para estabelecimento de políticas de controle de acesso, como, por 

exemplo, do CORBA e EJB, permite a adoção de certificados digitais como 

estratégia de controle de acesso. Em CORBA, por exemplo, o CORBASec utiliza 

certificados na criação de credenciais para os elementos do sistema, no entanto 

não define requisitos para obtenção, manipulação e validação de certificados. 

[Martins 2003] desenvolveu um módulo para validação de certificados em 

ambientes CORBA usando certificados SSL [Freier at al. 1996]. No entanto, o 

trabalho restringe-se a validar certificados SSL, uma vez que o seu foco não foi 

em um sistema de certificação digital completo, endereçando formato, emissão, 

validação e delegação de certificados. O presente trabalho propõe-se a 

desenvolver um serviço de certificação digital para plataformas de middleware

que defina desde o formato a ser adotado para os certificados digitais até o 

sistema de armazenamento, recuperação e validação de certificados bem como o 

suporte à delegação e a utilização dessa arquitetura em plataformas de 

middleware.

De forma a validar a arquitetura proposta, pretende-se implementá-la 

e testá-la em conjunto com a plataforma de middleware CORBA. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 

apresenta conceitos e padrões relacionados com certificação digital. O Capítulo 3 

introduz plataformas de middleware e o serviço de segurança da plataforma 

CORBA. O Capítulo 4 apresenta o serviço de certificação digital para plataformas 

de middleware proposto nesse trabalho. Nesse Capítulo são descritos a 

arquitetura, o funcionamento, o formato dos certificados e as funções oferecidas 



pelo serviço. O Capítulo 5 apresenta a implementação do serviço de certificação 

digital para a plataforma de middleware CORBA e um estudo de caso que 

demonstra as funcionalidades do serviço. O Capítulo 6 comenta alguns trabalhos 

relacionados e apresenta uma análise crítica da forma como os mesmos se 

relacionam com o serviço de certificação digital proposto neste trabalho. O 

Capítulo 7 apresenta alguns comentários finais, descreve as contribuições desse 

trabalho e os trabalhos futuros que são sugeridos como forma de dar 

continuidade à pesquisa desenvolvida nessa dissertação. 



Capítulo 2 

CERTIFICADOS DIGITAIS 

2.1 C o n c e i t o s  B á s i c o s  

Certificados digitais são elementos para distribuição de chaves públicas que, 

tradicionalmente contêm, entre outras informações, a chave pública e atributos 

do seu titular. Portanto, a finalidade do certificado digital é publicar a chave 

pública de uma entidade. 

Os certificados são emitidos por autoridades certificadoras (CA – 

Certificate Authority), que são terceiros que oferecem serviços de autenticação 

de chaves públicas, listagem de revogação de certificados e assinam digitalmente 

os certificados. O certificado é enviado ao seu titular pela autoridade certificadora 

que o emitiu. 

Os principais componentes de um certificado são, em geral: a chave 

pública, a identidade da entidade titular do certificado (que pode ser uma pessoa, 

um dispositivo de hardware ou um processo) e a assinatura digital da autoridade 

certificadora emissora do certificado. 

Um Certificado Digital associa uma chave pública de uma entidade a 

um ou mais atributos relacionados com sua identidade, assegurando, portanto, 



que a chave pública pertence à entidade identificada e que a mesma possui a 

chave privada correspondente. Assim, um Certificado Digital garante que a chave 

pública do seu titular é confiável.  

Os certificados digitais possibilitam, dentre outras coisas, usar 

criptografia; usar assinatura digital; verificar a assinatura de uma outra parte (ou 

parceiro de comunicação); controlar o acesso aos recursos; codificar privilégios 

de autorização.

Tipicamente, de posse de um certificado digital, seu titular pode 

enviá-lo aos destinatários de suas mensagens, que, para validá-lo, deve contatar 

a CA emissora do certificado. Desta forma, os referidos destinatários podem 

passar a confiar na chave pública do titular.  As mensagens a serem enviadas 

pelo titular do certificado são assinadas digitalmente com a chave privada e 

decriptada pelo destinatário com a chave pública do emissor. Porém, como a 

chave pública pode ser do conhecimento de terceiros, não existe sigilo na 

comunicação nesse sentido (do titular para o destinatário). Em um programa de 

e-mail, pode-se habilitar a assinatura digital e as mensagens passarão a serem 

enviadas com a assinatura do emissor da mensagem em anexo. A mensagem 

nesse caso não é criptografada, mas são enviadas informações de controle que o 

receptor da mensagem consegue verificar a identidade de quem enviou a 

mensagem, em conjunto com a entidade emissora do certificado digital [Torres 

2002 ].

Inversamente, as mensagens que serão enviadas de volta pelos 

destinatários serão encriptadas com a chave pública extraída do certificado e 

decriptada pelo titular com sua chave privada. Como só o titular do certificado 

conhece sua chave privada, apenas ele pode decriptar essa mensagem, e, 

portanto a comunicação nesse sentido (do destinatário para o titular) é sigilosa. 

Essa criptografia pode ser feita através do próprio programa de e-mail. 



Outra forma de se saber a chave pública de uma entidade, é através 

de uma listagem pública de certificados digitais. Tal listagem é um banco de 

dados contendo certificados digitais públicos. O próprio programa de e-mail 

procura pela chave pública, desde que o programa esteja apontando para um 

serviço de diretório público [Torres 2002]. Para assegurar que um certificado não 

é forjado, isto é, que um intruso não associe sua chave pública à identidade do 

titular para exercer atividades fraudulentas, deve-se assegurar que o certificado 

foi de fato emitido por uma autoridade certificadora. Por isso, uma autoridade 

certificadora após autenticar a identidade do titular, incorpora sua assinatura 

digital no certificado. A assinatura digital é calculada computando um valor hash

a partir do certificado e encriptando a mesma com sua chave privada. Desta 

forma um intruso não pode forjar um certificado de uma autoridade certificadora, 

uma vez que não tem como gerar a assinatura digital correta, pois não conhece a 

chave privada da referida autoridade. Além disso, se um intruso fizer qualquer 

alteração no certificado, o valor hash não coincide com a assinatura da 

autoridade certificadora contida no certificado [Feghhi at al. 1999]. 

2.2 Infra-Estrutura de Chave Pública 

A utilização da tecnologia de chave pública para áreas 

geograficamente distribuídas requer a criação de uma infra-estrutura de chave 

pública (PKI –Public-Key Infrastructure) que torne viável a utilização dessa 

tecnologia. Uma infra-estrutura de chave pública pode ser definida como o 

conjunto de hardware, software, pessoas, políticas de segurança e procedimentos 

necessários para criar, gerenciar, armazenar, distribuir e revogar certificados de 

chave pública, baseado em criptografia de chave pública. Essa definição mostra 

que a PKI é uma cooperação de diferentes entidades e que a regra principal 



dessa cooperação é estabelecer um relacionamento confidencial entre seus 

usuário[Batarfi 2003]. Uma PKI define padrões, autoridades certificadoras, 

estruturas entre múltiplas CA, métodos para descobrir e validar caminhos de 

certificação, protocolos operacionais, protocolos de gerenciamento, ferramentas e 

legislação. Os protocolos operacionais tratam das exigências para interações on-

line e off-line entre diferentes componentes de duas PKI (por exemplo, entre 

duas CAs ou entre uma CA e um sistema usuário). Protocolos de gerenciamento 

tratam de registro, inicialização, certificação, revogação, e recuperação do par de 

chaves [Feghhi at al. 1999]. 

As especificações das políticas de segurança da PKI são feitas através 

dos padrões. Atualmente existem dois padrões abertos de PKI [Batarfi 2003]: 

a. A Recomendação X.509 da International Telecommunication Union-

Telecomunication Standardization Sector (ITU-T) e ISO/International

Electrotechnical Commission (IEC), publicado pela primeira vez em 

1988 como parte do padrão para serviço de diretório X.500 [ISO 1994, 

Chadwick 1994].

b. Para o ambiente da Internet, o principal fórum para especificação é o 

grupo de trabalho de Infra-estrutura de Chave Pública (PKIX), do 

Internet Engineering Task Force (IETF).

A recomendação X.509 v3 define uma estrutura para uma PKI, 

incluindo a emissão, gerenciamento, uso e revogação de certificados. Esta 

estrutura define o formato dos certificados e seus atributos, o formato da lista de 

revogação de certificados e seus atributos, definição de campos de extensão, e 

um esquema de armazenamento dos objetos em diretórios [Batarfi  2003]. 

O padrão PKIX foi proposto como aperfeiçoamento do X.509, e 

desenvolveu novos padrões para uso do X.509 na Internet, como o Protocolo de 

Gerenciamento de Certificação (CMP – Certification Management Protocol), o qual 



inclui um protocolo para inicializar, certificar, atualizar e revogar entidades; 

Protocolo de Status do Certificado Online (OCSP – Online Certificate Status 

Protocol); Formato de Solicitação de Gerenciamento de Certificado (CMRF-

Certificate Management Request Format); Uso de FTP e HTTP para transporte das 

operações da PKI, etc. O PKIX tem as mesmas funções do X.509 o qual facilita a 

identificação, autenticação, controle de acesso, e autorização na Internet. O PKIX 

também define um perfil para os certificados e uma lista de revogação de 

certificados. 

2.3 Formato dos Certificados Digitais

2.3.1 Simple Public Key Infrastructure (SPKI) 

A SPKI (Simple Public Key Infrastructure) [Wang 1998, Ellison e Intel, 

1999, Ellison et al. 1999, Ellison 1998] define certificados de chave pública para 

autorização (controle de acesso) e usa a chave pública das entidades em vez de 

seus nomes, evitando assim, o uso de nomes únicos globais para as entidades e 

autoridades globais de certificação. A SPKI especifica apenas o formato do 

certificado, mas não os protocolos que irão usá-lo. Um certificado SPKI é uma 

mensagem assinada com a chave pública do emissor que consiste de cinco 

campos: (1) A chave pública do emissor (pessoa ou qualquer entidade) ou seu 

valor hash; (2) A chave pública do usuário titular do certificado ou seu valor hash

ou ainda seu nome; (3) Delegação, que contém um valor booleano para 

delegação, definindo se a autorização pode ser delegada pelo usuário titular para 

uma terceira parte; (4) Autorização, que especifica os direitos de acesso 

garantidos ao usuário titular cujo conteúdo depende inteiramente da aplicação, 

pois diferentes aplicações definem diferentes direitos de acesso; (5) Validade que 

define o período no qual o certificado pode ser considerado válido. A Figura 2.1 

mostra respectivamente em (a), a estrutura de um certificado e em (b) um 



certificado emitido pela chave pública de Alice (Ka) para a chave pública de Bob 

(Kb). 

As principais vantagens destes certificados são as seguintes [Lampinen 

1999]:

a. Descentralização: Os certificados podem ser emitidos livremente por 

qualquer pessoa e não apenas por uma autoridade central como no 

padrão X.509. 

(a)

Chave 1 Chave 2 Pode
Redelegar ? 

Direitos

Datas Datas de 
Validade 

Autorização 

Emissor

Titular 

delegação 

Assinado pela Chave Privada 
Correspondente à Chave 1 

Ka Kb Verdadeiro 

Permissões para ler e executar arquivos sob 
Alice/Projeto 

Assinado pela Chave Privada 
Correspondente a Ka 

De 10/11/98 a 11/11/98 



(b)

Figura 2.1: (a) Estrutura de um certificado e (b) Certificado de Kb emitido por Ka. 

b.  Delegação de autorização: Os direitos de acesso podem ser delegados 

(todos ou uma parte deles), formando assim, uma cadeia de 

certificados. 

c. Permissões flexíveis: Autorizações e permissões podem ser livremente 

definidas e distribuídas. Por exemplo, um usuário que tenha uma 

conta em um sistema Unix, pode emitir certificados para terceiros, 

estabelecendo determinadas permissões para os mesmos durante 

certo intervalo de tempo, como também quais permissões o mesmo 

pode repassar ou não para outros. Outro exemplo seria uma empresa 

emitir certificados para seus empregados, estabelecendo que 

operações bancárias os mesmos poderiam efetuar, em que período de 

tempo, que limites de valores devem ser observados, etc. Portanto, 

deve ser possível definir novos tipos de permissões para cada nova 

aplicação.

d. Sem ligações a nomes: os certificados são ligados a chaves públicas e 

não a nomes, uma vez que chaves públicas são globalmente únicas, 

podendo assim, serem usadas para identificar um objeto, ao contrário 

de nomes que não são globalmente únicos. Como os certificados são 

usados anonimamente, obtém-se privacidade. Além disso, evita o 

problema de ligar chaves públicas a nomes e de encontrar a chave 

pública relativa a determinado nome. Os direitos de acesso são, 

portanto, delegados à chave pública e não a nomes. 



e. Publicação sem encriptação: quando o certificado é usado em uma 

solicitação, a mesma é assinada com a chave privada do titular para 

provar que o usuário é autorizado a usar este certificado. Como os 

certificados são assinados, eles não podem ser modificados ou usados 

por uma terceira parte. Desta forma, os certificados podem ser 

distribuídos diretamente para os usuários finais. 

f. Armazenamento: Como o banco de dados não requer proteções 

severas contra modificações, podem ser usadas soluções para 

armazenamento baseadas em Domain Name Servers(DNS) [Hasu 

1999] ou no serviço de diretório X.500, como também no LDAP [Yeong 

1995].

Quando uma entidade deseja acessar um serviço, ela deve enviar seu 

certificado e uma solicitação assinados com sua chave privada para o servidor 

provedor do serviço. Como direitos de acesso freqüentemente dependem de uma 

cadeia de certificados, é necessário validá-los e simplificá-los para verificar os 

reais períodos de validade e os reais direitos de acesso, pois permissões e prazos 

podem ser livremente definidos por um emissor, podendo, assim, o mesmo 

emitir um certificado com direitos e prazos que vão além dos que ele recebeu 

permissão para delegar a terceiros. Para esta finalidade, o servidor, após realizar 

a verificação da assinatura de cada um dos certificados que compõem a cadeia, 

efetua a interseção dos direitos e datas de validade de toda cadeia, operação que 

é denominada redução das 5 tuplas, sendo assim, a série de 5 tuplas que 

compõem a cadeia, reduzida a um único conjunto de 5 tuplas, ou seja, a um 

único certificado. 

O emissor pode, também, produzir um certificado simplificado -

Certificate Result Certificate (CRC) - para a entidade que deseja acessar o 

serviço.  Se uma entidade A emite um certificado para uma entidade B e B 

delega uma autorização para uma entidade C, essa cadeia de dois certificados, 



de acordo com as regras de redução é igual a um certificado emitido pela 

entidade A para a entidade C com os direitos de delegação de C e a autorização 

bem como data de validade, correspondem à intersecção, respectivamente, das 

autorizações e das datas de validade dos dois certificados. 

Mostraremos através de um exemplo, como a regra de redução é 

usada. Ka emite um certificado para Kb e permite que Kb delegue seus direitos. 

Kb decide delegar a Kc parte dos seus direitos. Assim, Kb envia seu certificado 

(emitido por Ka) para Kc e emite um novo certificado para Kc delegando parte 

dos seus direitos e o assina com a chave privada correspondente a Kb, conforme 

ilustrado na Figura 2.2. 

Agora Kc tem dois certificados que formam uma cadeia. Os dois 

certificados podem ser reduzidos de acordo com a regra de redução de 5 tuplas, 

resultando em um novo certificado para Kc, composto pelos cinco elementos 

mostrados na Figura 2.3. Note que o certificado de Kc é assinado por Ka, ou seja, 

Kc pode solicitar a emissão do certificado reduzido que é emitido pelo provedor 

do serviço de chaves. 

Figura 2.2: Certificados de Kc. 

Kb Verdadeiro 

Permissões Para Ler e 
Executar Arquivos sob 

Alice/Projeto 

De 10/11/98 a 
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Executar Arquivos sob 
Alice/ Projeto / Grupo 

De 10/11/98 a 
16/11/98 

Kb

Assinado pela Chave 
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a Ka 

Assinado pela Chave 
Privada Correspondente 

a Kb 



Figura 2.3: Novo certificado de Kc. 

Ao receber uma solicitação de serviço, um servidor provedor de 

serviço deve dar início ao processo de validação que pode ser implementada de 

várias formas. Consideremos um certificado emitido pela chave pública de Alice 

(Ka), para a chave pública de Bob (Kb) e que o servidor de arquivos de Alice 

recebe uma solicitação de Bob para acessar um diretório. Tipicamente, o 

processo de validação segue a seguinte seqüência: 

a. O servidor de arquivos de Alice obtém no certificado recebido a chave 

pública do emissor (Ka) e verifica na sua lista de controle de acesso se 

Ka tem o direito de conceder direitos de acesso. Admitamos que sim. 

Então o servidor de arquivos usa Ka para verificar se o certificado é 

realmente assinado pela chave privada correspondente. Caso 

negativo, a solicitação é recusada.  

b. O servidor de arquivos de Alice obtém no certificado a chave pública 

do titular (Kb) e verifica se ela é a correspondente à chave privada que 

assina a solicitação, verificando com Kb a assinatura digital da 

Ka Kc Verdadeiro 

Permissões para ler e executar arquivos sob
Alice/Projeto/Grupo 

Assinado pela Chave Privada 
Correspondente a Ka 

De 10/11/98 a 11/11/98 



solicitação. Se a assinatura não é válida, a solicitação é recusada. Note 

que o servidor não precisa saber a quem pertence a chave pública Kb. 

c. O serviço solicitado deve ser permitido para Ka no servidor e deve 

estar sob os direitos dos campos de autorização do certificado. O 

servidor de arquivos de Alice também verifica as datas de validade no 

certificado. O certificado deve ser válido na data da solicitação. Caso 

negativo, a solicitação é recusada. 

d. Depois que esses processos são realizados, o servidor de arquivos de 

Alice tem certeza que Kb tem direito de acessar o diretório. 

A Figura 2.4 mostra os diversos sistemas que aplicam criptografia de chave 

pública. A SPKI separa os certificados SPKI dos certificados de nomes SPKI. Isto 

porque, A SPKI adotou os nomes da SDSI (Simple Distributed Security 

Infrastructure) [Rivest 1996] como parte do padrão, a fim de fornecer um 

mecanismo melhor que o X.509 e os demais de encontrar chaves públicas de 

acordo com os nomes ou outros atributos das entidades. Os certificados SPKI são 

usados diretamente pelos sistemas de controle de acesso para resolver se  

Sistemas que Aplicam Criptografia de Chave 
Pública

SSLCertificados SPKI SSH PGP Outros 

Como Obter Chaves Públicas 

Certificados de 
Nomes SPKI(SDSI)

Certificados de
Nomes X.509 

Criptografia de 
Chave Pública 

PGP Outros 



Figura 2.4: Certificados SPKI e certificados de nomes SPKI/SDSI. 

o seu titular tem direito de acesso ao serviço. Certificados de nomes SPKI/SDSI 

fornecem um mecanismo de encontrar chaves públicas como os certificados de 

nomes tradicionais como o X.509. 

Um certificado de nome é uma mensagem assinada que define um 

nome para uma chave pública ou para um valor hash da chave. Ele pode ser 

representado por 4 tuplas cujos elementos são: Emissor, nome, titular e datas de 

validade, conforme mostrado na Figura 2.5. 

Comparando com as 5 tuplas dos certificados SPKI, o campo 

“autorização” é substituído por um nome e não existe o campo “delegação”. Um 

nome pode ser qualquer string de bytes, como por exemplo, “a irmã do 

namorado de Alice”. 

Vejamos, por exemplo, como encontrar quem é “a irmã do namorado de Alice”. 

Primeiramente devemos saber quem é Alice, depois perguntar a Alice quem é o 

seu namorado e por último perguntar ao namorado quem é sua   ir- 

Chave 1 Chave 2 

Datas Datas de 
Validade 

  Nome 

Emissor Titular 

Assinado pela Chave Privada 
Correspondente à Chave 1 

Nomes



Figura 2.5: Elementos dos certificados de nomes SPKI/SDSI. 

mã (se houver mais de uma irmã, todas poderão usar os direitos delegados). 

Nomes SDSI são divididos em duas partes: Uma cadeia de nomes e a 

entidade que define o nome. Na SPKI os elementos principais são chaves 

públicas. Logo o nome “a irmã do namorado de Alice” significa “a irmã do 

namorado de Ka”, sendo Ka a chave pública de Alice (pois Ka é única). Para 

encontrar “a irmã do namorado de Ka” primeiro encontra-se um certificado de 

nome assinado por Ka, que expressa “meu namorado é Kb”, assinado por Ka e 

depois encontrar um certificado assinado por Kb que diga “minha irmã é Kc”. A 

Figura 2.6 mostra esses certificados de nomes. 

O certificado de nome da Figura anterior é mapeado para a seguinte 4 

tuplas: 

<Ka, "namorado", Kb, 10/11/98 - 01/01/99>  

<Kb, "irmã", Kc, 15/12/72>  

Portanto, delegar direitos à “irmã do namorado de Ka” significa delegá-los a Kc. 

Se um certificado de autorização é emitido para “a irmã do namorado de Ka”, 

quando a irmã deseja usar o certificado de autorização, ela deve enviar

Figura 2.6: Certificados de nomes. 
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uma solicitação assinada por Kc e deve provar que Kc é a chave pública de “a 

irmã do namorado de Ka”, enviando os certificados da Figura anterior. Ao recebê-

los, o servidor irá validar os direitos de Kc fazendo a redução das 4 tuplas. No 

campo “titular” o servidor encontra que o certificado é emitido para “a irmã do 

namorado de Ka”. O servidor usa o certificado à esquerda na Figura anterior para 

reduzir o nome “a irmã do namorado de Ka” para “a irmã de Kb”. Então, de 

acordo com o certificado à direita na Figura anterior, “a irmã de Kb” é Kc. 

Portanto, o nome do titular do certificado de autorização é reduzido para Kc. Note 

que o conceito da redução de 4 tuplas é diferente da redução de 5 tuplas. Não há 

necessidade de redução dos certificados, sendo a redução de 4 tuplas usada 

quando certificados de nomes devem ser usados com certificados de autorização. 

2.3.2 X.509 
A recomendação X.509 é um padrão especificado pela International 

Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) e 

pela ISO/International Eletrotechnical Commission (IEC) publicado inicialmente 

como parte das recomendações dos serviços de diretório X.500. Essa 

recomendação é um dos padrões abertos de infra-estrutura de chave pública 

(PKI) que inclui, entre outros padrões, o formato do certificado. O formato de 

certificado X.509 versão 1 (v1) foi posteriormente estendido para incorporar dois 

novos campos para suportar controle de acesso a diretório resultando no formato 

de certificado X.509 versão 2 (v2). Atualmente, a versão X.509 mais utilizada é a 

versão 3 (X.509 v3) que permite campos adicionais de extensão.  

A Figura 2.7 mostra o formato de um certificado X.509 v3. 

A estrutura de um Certificado Digital X.509 é basicamente a seguinte: 

(a) uma estrutura de dados (cujos campos são comentados a seguir); (b) a 

identificação do algoritmo de assinatura; (c) assinatura Digital. 



Os campos básicos de um certificado incluem [Batarfi 2003, Feghhi et 

al. 1999]:

a. Versão do formato do certificado: Indicador do número da versão 

X.509. Pode assumir os valores 1 ou 2 ou 3. 

b. Número de série do certificado: Um identificador numérico inteiro 

único para o certificado. 

c. Identificador do algoritmo de assinatura: Identificador do 

algoritmo de assinatura digital usado pela CA para assinar digitalmente 

o certificado. 

d.  Nome do emissor: Nome identificador da CA que emitiu o certificado. 

Figura 2.7: Formato de um certificado X.509 v3. 
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e.  Período de validade: Datas e opcionalmente hora de início e de 

expiração do certificado. 

f.  Nome do titular: Especifica o nome da entidade proprietária da 

chave privada correspondente à chave pública identificada no 

certificado. Uma mesma entidade pode ser titular com o mesmo nome 

de mais de um certificado. Porém uma CA não pode emitir mais de um 

certificado com o mesmo nome de titular para entidades diferentes. 

g.  Informação da chave pública: Especifica a chave pública 

pertencente ao titular do certificado, como também o algoritmo de 

chave pública e a função hash com a qual a chave pública deve ser 

usada.

h.  Identificador único do emissor: Campo opcional para permitir o 

reuso de nomes do emissor (autoridade certificadora emissora). 

i.  Identificador único do titular: Campo opcional para permitir o 

reuso de nomes. 

j.  Extensões: Comentado a seguir.  

O padrão X.500 implementa a idéia de repositórios distribuídos para 

que os certificados estejam disponíveis para todos usuários da Internet. O padrão 

especifica a estrutura de informação do diretório e os protocolos para acessar a 

informação contida no diretório. O X.500 define uma especificação para diretórios 

distribuídos baseado em objetos nomeados hierarquicamente (entradas do 

diretório). Cada entrada pertence a uma ou mais classe de objetos (país, pessoa, 

organização, etc.). Cada entidade contém um conjunto de atributos que detêm as 

informações do objeto, e pelo menos um atributo especifica um nome para a 

entrada. Este nome é conhecido como distinguished name (DN) a qual é uma 

identificação única [Batarfi 2003]. Portanto, os campos “nome do emissor” e 

“nome do titular” dos certificados X.509 descritos anteriormente nesta Seção, 



especificam os distinguished name (DN) do padrão X.500, respectivamente da 

entidade emissora do certificado e do titular do mesmo. Um distinguished name

válido seria, por exemplo, cn=caio, ou=DIMAP, o=UFRN. 

A versão 3 da recomendação X.509 (X.509 v3) adiciona novos campos 

ao certificado básico chamados “extensões” [ISO/IEC 1995]. Esse campo é 

opcional, portanto um certificado pode ter zero ou mais campos de extensão. A 

principal função das extensões é permitir que novos campos sejam adicionados 

sem modificar o certificado. As extensões permitem associar informações 

adicionais sobre titulares, chaves públicas, gerenciamento da hierarquia de 

certificação e gerenciamento da distribuição da lista de revogação de certificados. 

Assim, comunidades e organizações podem definir seus próprios campos de 

extensões para atender às suas necessidades. Por exemplo, um ambiente 

financeiro, pode precisar estender um certificado para codificar dados sobre o 

cartão de crédito do proprietário tais como o número do cartão de crédito e limite 

de crédito [Feghhi at al. 1999]. Cada extensão consiste de três campos: Tipo, 

Valor e Grau de Importância [Batarfi 2003]. 

a. Tipo: Contém o identificador do objeto que fornece informação de tipo 

e semântica para o conteúdo do campo “valor” (por exemplo, string, 

data, etc.). 

b. Valor: Contém os dados presentes na extensão, os quais são descritos 

pela extensão tipo.  

c. Grau de Importância: Um bit de flag que indica se um valor 

associado à determinada extensão é crítico ou não. Quando o flag

indica uma extensão crítica, qualquer aplicação que processar o 

certificado precisa processar o valor da extensão associada 

imediatamente; Se a aplicação não pode processar uma extensão 

crítica porque não reconheceu o tipo de extensão, ela deve rejeitar o 

certificado. 



2 . 4  L i s t a  d e  R e v o g a ç ã o  d e  C e r t i f i c a d o s  

Um certificado digital tem um período de validade durante o qual ele é 

confiável. Após seu período de validade, um certificado torna-se inválido e não é 

mais confiável. Durante o período de validade do certificado, a CA que o emitiu 

mantém e fornece informação sobre o status do mesmo. O status “revogado” 

indica que o período de validade do certificado foi prematuramente encerrado, e, 

portanto não é mais confiável. 

Uma autoridade certificadora deve revogar um certificado por razões 

como: (a) Comprometimento da chave privada do titular; (b) Comprometimento 

da chave privada da autoridade certificadora, o que significa que todos os 

certificados emitidos pela CA são potencialmente não confiáveis e devem ser 

revogados; (c) Mudanças nas informações relativas ao titular do certificado; (d) 

Violação da política de segurança da autoridade certificadora pelo assinante. 

A CA deve divulgar uma lista de revogação de certificados (CRL – 

Certificate Revocation List). Essa lista é uma estrutura de dados digitalmente 

assinada pela CA emissora dos mesmos, que contém: (a) a data e a hora de sua 

publicação; (b) o nome da CA emissora; (c) o número de série dos certificados 

revogados que ainda não expiraram. 

Para poder confiar em um certificado, a aplicação deve verificar se o 

número de série do mesmo não consta da lista de revogação de certificados. Para 

tal, vários métodos diferentes podem ser empregados. A lista de revogação de 

certificados pode ser consultada pela aplicação acessando a CA e fazendo o 

download da lista. Neste caso, a aplicação deverá conhecer a próxima data de 

atualização da lista para fazer novo download da mesma. Outra forma de 

divulgação da lista é o envio da mesma pela CA para as aplicações, tão logo um 

certificado seja revogado. Isso pode acarretar carga excessiva na rede, além de 



não se ter certeza de que as informações não vão ser apagadas por um intruso 

quando estiverem em trânsito. 

A forma mais prática de verificação da revogação de um determinado 

certificado é o envio pela aplicação de uma solicitação do status de revogação do 

mesmo à CA.

Uma solicitação de revogação pode ser originada pelo titular do 

certificado ou por uma autoridade local de registro. A CA deve validar a origem e 

autenticidade de uma solicitação de revogação, antes de revogar um certificado.   

A ITU-T e a ISO/IEC desenvolveram na recomendação X.509, um 

padrão de formato da lista de revogação de certificados. A Figura 2.8 mostra o 

formato da lista de revogação de certificados estabelecido na versão 2, incluindo 

os campos básicos pré-definidos, e zero ou mais campos de extensão e zero ou 

mais campos de extensões de entrada. Os campos básicos do formato da lista de 

revogação de certificados estabelecido na versão 2, são os mesmos da versão 1 e 

são listados a seguir [Feghhi 1999]: 

a. Versão: Deve especificar a versão 2 se algum campo de extensão 

está presente, e omitido se não existem campos de extensão. 

b. Assinatura: Contém o identificador do algoritmo usado para assinar a 

lista de revogação de certificados. 

c. Nome do emissor: Nome da entidade que emitiu e assinou a lista de 

revogação de certificados. 

d. Atualização: Indica a data e hora de emissão da lista de revogação 

de certificados. 

e. Próxima atualização: Indica a data e hora de emissão da próxima 

lista de revogação de certificados. Pode ser omitido se a próxima 

atualização for conhecida por todos os sistemas. Uma atualização pode 

ser emitida antes da data indicada, mas não depois desta data. 



f. Certificado do usuário: Contém o número de série de um certificado 

revogado.

g. Data de revogação: Indica a data efetiva da revogação. 

Como mostrado na Figura 2.8, o campo certificados revogados é 

composto pelos dados do conjunto de todos certificados revogados. Assim, cada 

certificado revogado é especificado no campo certificados revogados

Figura 2.8: Formato da lista de revogação de certificados X.509 versão 2. 

através de três sub-campos, a saber: certificado do usuário, data de revogação e 

extensões de entrada da lista de revogação de certificados. Esses três sub-

campos reúnem as informações necessárias para especificar totalmente o 

certificado revogado e a data da revogação do mesmo. 

A ANSI X9, ISO/IEC e o ITU também definiram um conjunto de 

extensões padrões para as listas de revogação de certificados (X.509 v2 CRL), 
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com os mesmos sub-campos dos certificados X.509 v3 cujos detalhes podem ser 

consultados no [ISO/IEC 1996, Feghhi at al. 1999]. 

2 . 5 A u t o r i d a d e s  C e r t i f i c a d o r a s  

Uma autoridade certificadora (CA) é uma entidade que, entre outras 

tarefas, tem a função de emitir certificados digitais e de manter informação de 

status sobre os certificados. A Figura 2.9 [Feghhi at al. 1999] apresenta um 

modelo de operação de uma CA.  

Figura 2.9: Modelo de operação de uma CA. 

Para desempenhar suas atribuições, uma CA executa autenticação, 

distribuição de certificados e gerenciamento de chaves. Autenticação é o 

processo de verificar se alguém realmente é quem diz ser. Distribuição de 
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certificado é o envio de um certificado para o titular do mesmo, após verificar sua 

identidade e emitir o certificado. Tipicamente a CA armazena o certificado em seu 

repositório que pode ser acessado externamente. Gerenciamento de chaves inclui 

emissão do certificado, revogação, suspensão e renovação. A confiabilidade de 

uma CA depende basicamente do grau de segurança da operação do seu sistema 

de gerenciamento de chaves, o qual requer substancial dispêndio de capital, 

especialização em segurança e know-how, a fim de evitar a ação de intrusos ou 

de empregados desonestos. 

2.6 Emissão de Certificado 

Uma CA emite um certificado para outra CA ou para uma entidade 

(usuários finais, dispositivos, servidores Web, processos). Tipicamente, a 

seqüência de passos usada para que uma autoridade certificadora emita um 

certificado digital é a seguinte [Batarfi 2003, Feghhi at al. 1999, Resende 2000 ]:

a. O usuário preenche um formulário e o submete a uma CA solicitando a 

emissão do certificado. As informações que o solicitante deve fornecer 

dependem da classe do certificado e da CA em particular. Entretanto, 

deve incluir obrigatoriamente a chave pública do titular e algumas 

informações de identificação. 

b. As exigências do sistema usuário do certificado ditam o método de 

geração do par de chaves. O usuário pode criar seu par de chaves 

pública e privada usando algum algoritmo de chave pública. Este é o 

caso de geração do par de chaves, quando a chave privada será 

utilizada para assinatura digital e, portanto não devem sair do 

ambiente onde será usada. A chave privada deve ser mantida em 

sigilo devendo por isso ser armazenada criptografada ou em um 

dispositivo de hardware à prova de falsificação como um smart card.



c. A autoridade certificadora deve confirmar as informações que o titular 

forneceu, para evitar que um impostor associe sua chave privada à 

identidade de outra pessoa com a finalidade de cometer atividades 

fraudulentas. As medidas que a CA toma para confirmar a identidade 

do titular dependem da classe do certificado. Por exemplo, a CA pode 

usar bancos de dados de autenticação de consumidores ou mesmo 

exigir a presença física do titular no seu escritório com a 

documentação exigida, o que fornece um elevado grau de segurança.  

d. Como uma CA lida com uma população geograficamente dispersa, é 

impraticável exigir que o titular compareça ao seu escritório. Nestes 

casos, a CA usa uma autoridade registradora local (LRA) que mantém 

um contato pessoal com o titular e é responsável pelo processo de 

autenticação. A autoridade registradora local valida as informações de 

identidade, podendo aprová-la ou rejeitá-la. Caso a aprove, encaminha 

a solicitação de certificação para a CA emitir o certificado para o 

usuário.  

e. Depois que a CA recebe uma solicitação de emissão de um certificado 

do titular e valida as informações apresentadas ou recebe uma 

solicitação de uma autoridade registradora local, que já validou as 

informações de identidade do titular, ela gera o certificado 

correspondente e o assina com sua chave privada. A CA então envia o 

certificado para o titular ou para a autoridade registradora local. 

Opcionalmente, a CA pode armazenar o certificado ou entregá-lo para 

um repositório de certificados para distribuição.  

f. No caso da CA entregar o certificado para um repositório, a autoridade 

registradora local envia uma notificação para o usuário contendo o 

número de série do certificado e a URL onde ele pode retirar o 

certificado.  



g. O usuário então retira o certificado de um repositório apresentando o 

número de série à autoridade registradora (ou provedor de repositório 

por ela contratado). 

A seqüência apresentada acima não é a única possível para que uma 

autoridade certificadora emita um certificado digital conforme os exemplos que 

mostraremos na próxima Seção.  

2.7 Autoridades Registradoras Locais 

Conforme mencionado anteriormente, uma autoridade registradora 

local faz-se necessária, tendo em vista que uma CA lida com uma população 

geograficamente dispersa e no caso de emissão de certificados que exijam a 

presença física do assinante, não há como esses assinantes comparecerem ao 

escritório da CA. Agências dos correios podem desempenhar as tarefas de 

autoridades registradoras locais para o público em geral e empresas podem fazer 

o mesmo para seus empregados. As agências dos correios deve oferecer uma 

lista de provedores de serviço de CA que o assinante poderá escolher com qual 

deseja trabalhar [Feghhi at al. 1999]. 

Uma autoridade registradora local desempenha uma variedade de 

tarefas, tais como: determinar os distinguished name para assinantes, receber 

solicitações de certificados, confirmar informações de identidade, verificar cartões 

de identificação, reportar revogação, aceitar solicitação de renovação, gerar um 

par de chaves para assinantes, arquivá-las e recuperá-las caso venham a serem 

perdidas. Portanto, autoridades registradoras locais não desempenham qualquer 

função de gerenciamento de chaves, mas são responsáveis pela função de 

autenticação da identidade do assinante. A autoridade certificadora pode rejeitar 

uma solicitação de uma autoridade registradora local se houver conflito com as 

práticas adotadas, podendo ainda modificar o conteúdo de uma solicitação como, 

por exemplo, modificar o nome do titular ou adicionar campos de extensão. A 



autoridade registradora local e o usuário são livres para declinar desses 

certificados alterados [Feghhi at al. 1999]. 

 A Figura 2.10 apresenta um modelo de relacionamento entre 

usuários, uma autoridade registradora local e uma CA. 

2.8 Serviço de Diretório

Uma CA deve fornecer um serviço de distribuição de certificados de 

forma que os sistemas usuários possam acessá-lo, obter o certificados de um 

dado assinante e fazer o download do mesmo. Tipicamente uma CA distribui 

certificados através de vários métodos, como e-mail ou servidor de diretório. 

No caso de distribuição de certificados através de servidores de 

diretórios, podem ser usados servidores de diretórios proprietários, ou 

repositórios distribuídos (diretórios). 

Autoridades certificadoras nem sempre dispõem da infra-estrutura 

necessária para manter um banco de dados que forneça um nível de serviço 

altamente confiável, sob o ponto de vista operacional e de segurança, como, por 

exemplo, operar com redes de alta velocidade e com sistemas tolerantes a 

falhas, exibir alta disponibilidade, possuir sistemas à prova de falsificações, 

manter o armazenamento dos dados por 30 anos, etc. 

Nestes casos, a CA contrata um provedor de repositório para 

desempenhar as tarefas dos processos de publicação de certificados. Um 

repositório é um banco de dados onde são oficialmente armazenados os 

certificados e as informações de status de revogação como as listas de revogação 

de certificados. 



Figura 2.10: Modelo de operação de uma LRA 

O X.500 é um padrão para o serviço de diretório da ITU e especifica 

tanto a estrutura de informação do diretório como os protocolos para acessar 

estas informações [Batarfi 2003]. Além disso, como já nos referimos no início 

desse Capítulo, o padrão X.500 define uma especificação para diretórios 

distribuídos baseado em objetos nomeados hierarquicamente (entradas do 

diretório), conhecidos como distinguished name, e dá suporte a replicação, 

controle de acesso e mecanismos de busca. A complexidade de implementar 

servidores de diretório X.500 e aplicações clientes têm sido um empecilho para 

sua disseminação na Internet [Feghhi at al. 1999]. 
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Uma outra alternativa é o uso Lightweight Directory Access Protocol

(LDAP) [Wahl et al. 1997, Tutle at al. 2004] que é um subconjunto do X.500, e 

foi projetado para simplificar o acesso ao X.500 e tornar o diretório disponível 

para todos os clientes (máquinas e aplicações). 

2.8.1 LDAP 

O LDAP - Lightweight Directory Access Protocol é um subconjunto do 

X.500, e foi projetado para simplificar o acesso ao X.500 e tornar o diretório 

disponível para todos os clientes (máquinas e aplicações), podendo funcionar em 

conjunto com o TCP/IP. O LDAP tornou-se um padrão “de fato” para acesso à 

informação de diretório, tornando os protocolos X.500 desnecessários.  

O protocolo LDAP fornece tanto um método padrão para acessar e 

atualizar informações em um diretório, como também uma arquitetura extensível 

(ou seja, capaz de armazenar os tipos de dados necessários para aplicações 

arbitrárias) para armazenamento centralizado e gerenciamento de informação 

que devem estar disponíveis para serviços e sistemas distribuídos. Um número 

crescente de aplicações como web browsers e middlewares têm como uma das 

suas características essenciais, dar suporte às funcionalidades do LDAP. O LDAP 

tornou-se uma parte indispensável da suíte de protocolos para Internet como 

HTTP (Hpertext Transfer Protocol) e FTP (File Transfer Protocol).  

O LDAP define um protocolo de comunicação usado tanto pelos 

clientes quanto pelos servidores de diretório, isto é, define o transporte e o 

formato das mensagens usadas para acessar diretórios como o X.500, porém não 

define o serviço de diretório em si, ou seja, não existe um diretório LDAP. 

Portanto, ao nos referirmos ao diretório LDAP estamos nos referindo à 

informação que pode ser armazenada e retirada pelo protocolo LDAP.  



A aplicação cliente se utiliza de uma API que acessa um cliente 

responsável por fazer uma solicitação ao servidor de diretórios através de uma 

rede TCP/IP. Existem APIs para linguagens C e Java. Por exemplo, o JNDI – Java 

Naming and Directory Interface é a interface entre a linguagem Java e serviços 

de nomes e diretórios. 

Para estabelecer uma conexão entre cliente e servidor LDAP, são 

necessários os seguintes passos: 

a. O cliente estabelece uma sessão com um servidor LDAP, operação esta 

conhecida como bind ao servidor, especificando o host ou o endereço 

IP e a porta onde o servidor LDAP está escutando. Pode ser necessário 

o cliente fornecer um nome e uma senha para autenticação ou 

estabelecer uma sessão anônima com direitos de acesso default. A 

criptografia pode ser usada ou não. 

b. O cliente executa operações tais como ler e atualizar nos dados do 

diretório, ou seja, tanto pode obter a informação quanto atualizá-la. O 

LDAP permite busca do diretório por dados específicos do usuário. 

c. Após fazer suas requisições o cliente fecha a sessão com o servidor, 

operação conhecida como unbind.

2.8.1.1 Modelo de Informações do LDAP 

A unidade básica de informação é denominada uma “entrada” que é 

composta por coleções de atributos. Portanto, uma entrada pode conter muitos 

atributos. O conjunto de caracteres permitidos para nomes de atributos e objetos 

é definido na RFC 2252 [Wahl et al. 1997]. Atributos são escritos na forma de 

pares <tipo>=<valor>, onde um “tipo” é definido por um identificador de objeto 

(OID) e “valor” tem uma sintaxe definida.  

Atributos podem ser de valor simples ou multivalorado, não existindo 

nesse caso ordenação.  



Cada entrada pode conter múltiplos atributos e é identificada pelo seu 

Distinguished Name (DN), que permite organizar as entradas hierarquicamente. 

Entradas cujo DN contém o DN de outra entrada como sufixo, são consideradas 

residindo abaixo da última entrada na hierarquia, ou seja, o espaço de nomes é 

hierárquico. 

A Tabela 2.1 ilustra alguns atributos pré-definidos pelo LDAP. 

Atributo, abreviação Sintaxe Descrição Exemplo 

commonName, cn cis Nome comum de uma 

entrada

Caio Batista 

Surname, sn cis Sobrenome de uma 

pessoa

Batista

telephoneNumber,  tel Número de telefone 9979-4166 

organizationalUnitName, 

ou

cis Nome de uma unidade 

organizacional

DIMAP 

Organization, o cis Nome de uma 

organização

UFRN

jpegPhoto bin Imagem JPEG binária Caio.jpg 

Tabela 2.1: Alguns atributos pré-definidos para o LDAP 

As regras para formação dos DN são definidas pelo Schema LDAP, que 

define também quais os atributos que compõem uma entrada e quais atributos 

são opcionais ou não.

A informação contida nas entradas de diretório é organizada através 

das classes de objetos definidos pelo schema. Uma classe de objeto pode ser 

definida como um conjunto de atributos obrigatórios e opcionais Portanto, a cada 

entrada no diretório é associada uma classe de objeto, ou seja, cada entrada 

contém um conjunto de atributos obrigatórios, podendo ter ou não um conjunto 

de atributos opcionais, baseados na classe do objeto. 



Uma classe de objeto indica onde o objeto pode aparecer no espaço 

de nomes em relação a outros objetos e pode ser declarada como abstrata, 

estrutural ou auxiliar. Uma classe de objeto abstrata é usada como template para 

criar outras classes. Entradas de diretório são instanciadas a partir de classes 

estruturais, mas não podem ser instanciadas a partir de uma classe abstrata. 

Uma classe auxiliar pode ser acrescentada às entradas de diretório que são 

instanciadas a partir de classes estruturais, mas não pode ser instanciada a partir 

de uma classe auxiliar. Classes auxiliares provêem um método para estender 

classes estruturais sem ter que mudar a definição do schema de uma classe 

estrutural. A Tabela 2.2 ilustra algumas classes de objetos pré-definidos pelo 

LDAP e seus atributos requeridos.  

Classe de objeto Descrição Atributos requeridos 

InetOrgPerson Define entradas para 

pessoa

commonName (cn) 

surname (sn) 

objectClass 

organizationalUnit Define entradas para 

unidades organizacionais 

ou,

objectClass 

Organization Define entradas para 

organizações

o,

objectClass 

Tabela 2.2: Algumas classes de objeto pré-definidas para o LDAP.

2.8.1.2 Nomes LDAP

O DN é usado para representar um objeto e o caminho para o objeto 

no espaço de nomes hierárquico. O DN é formado por uma série de RDN – 

Relative Distinguished Name – que representa o nome de um componente, ou 



seja, um ponto dentro da hierarquia do espaço de nomes. RDNs são separados e 

concatenados utilizando-se “vírgula” (“,”), sendo cada RDN escrito na forma 

<tipo>=<valor> para RDNs de valor simples. O sinal de “mais” (“+”) é usado 

para formar RDNs multi-valorados: <tipo>=<valor> + <tipo>=<valor>. O 

<tipo> não tem distinção entre maiúscula e minúscula e o <valor> é definido 

para ter uma sintaxe particular. A ordem dos RDNs em um nome LDAP, é o mais 

específico primeiro seguido pelos RDNs menos específicos à direita.  

A sintaxe exata dos nomes é definida na RFC 2254 [Howes e Netscape 

Communications Corp. 1997]. Exemplificando: 

cn=Caio, ou=DIMAP, dc=UFRN, dc=Br 

Nome contendo 4 RDNs 

ou=DIMAP + ou=LCC, dc=ufrn, dc=Br 

Nome contendo 3 RDNs, sendo 1 multivalorado. 

É importante salientar que PKIs como a X.509 foram construídos 

baseados em nomes únicos globais (distinguished names) e seus 

correspondentes serviços de diretórios, tais como o X.500. 

2.8.1.3 O Modelo Funcional 

O LDAP define três tipos de operações para acessar e modificar 

entradas de diretório: 

Query: 

Operações para pesquisa e comparação, usadas para obter 

informação de um diretório. 

Update: 

Inclui as operações para adicionar, apagar e modificar entradas. 

Authentication: 



Inclui as operações de bind e unbind para conectar e desconectar-

se de um servidor LDAP, estabelecer direitos de acesso e 

informação de proteção. 

2.8.1.4 Segurança 

O padrão LDAP define três tipos de autenticação: 

Sem Autenticação : 

Usado quando não há controles de permissão especiais envolvidos. 

Usado quando a segurança dos dados não é fundamental. 

Autenticação básica: 

O mecanismo de segurança é negociado quando a conexão entre 

cliente e servidor é estabelecida. Neste caso, uma senha é enviada 

ao servidor. 

Camada de Autenticação e Segurança Simples (SASL): 

É um mecanismo de segurança adicional, presente na versão 3 do 

LDAP, que pode utilizar diversos protocolos para garantir a 

segurança, como Kerberos [Kohl at al. 1993], MD5 [Rivest at al., 

1992], etc. 

2.8.1.5 O Formato LDIF (LDAP Data Interchange Format)

O formato LDIF é usado para divulgar informações de um diretório ou 

uma descrição do conjunto de mudanças feitas em um diretório, ou ainda para 

carregar dados em um diretório, etc. Um arquivo LDIF consiste de uma série de 

registros separados por quebras de linha. Cada registro consiste de uma 



seqüência de linhas descrevendo uma entrada de diretório ou uma seqüência de 

linhas descrevendo um conjunto de mudanças para uma entrada de diretório. 

A forma básica de uma entrada de diretório no LDIF é a seguinte: 

   [<id>] 

   dn:  <distinguished name> 

   objectClass:  <object class> 

   objectClass:  <object class> 

   . . . 

   <attribute type> [;language tag] : <attribute value> 

   <attribute type> [;language tag] : <attribute value> 

Os campos acima são explicados na Tabela 2.3. 

2.9 Validação de Certificados 

Para se estabelecer uma comunicação utilizando os certificados 

digitais, é necessário que uma das partes (denominada origem) envie seu 

certificado para a outra parte (denominada destino). A parte que recebe o 

certificado irá confiar no certificado recebido se confiar na CA que o emitiu. Caso 

confie, irá iniciar a comunicação. Se não confiar na CA que emitiu o certificado, a 

parte que recebeu o certificado extrai informações do certificado recebido que lhe 

permita obter a chave pública da CA emissora do mesmo e em seguida, 

autenticar o certificado dessa CA, continuando esse processo até encontrar uma 

CA na qual ele confie. Este tipo de validação é chamado processamento do 

caminho de certificação e consiste em estabelecer um 

Campo Definição 

[<id>] Número decimal positivo representando o ID 

de entrada 



dn:  <distinguished name> Especifica o DN da entrada 

objectClass Especifica uma classe de objeto para ser 

usada com essa entrada. A classe identifica o 

tipo dos atributos e o schema permitidos e 

requeridos para a entrada. 

<attribute type> Especifica um tipo de atributo descritivo para 

usar com a entrada. 

Language tag Especifica a língua do texto no valor do 

atributo.

<attribute value> Especifica o valor de atributo para ser usado 

com o tipo de atributo. 

Tabela 2.3: Formato LDIF. 

caminho entre o certificado de uma CA confiável e o certificado do parceiro de 

comunicação titular do certificado. Um caminho de certificação pode ser definido 

como uma seqüência ordenada de certificados que, juntamente com a chave 

pública do objeto inicial do caminho, pode ser processada para obter o certificado 

do objeto final do caminho. Durante a construção do caminho, todos os 

certificados deste caminho devem ser validados e autenticados [Batarfi 2003]. 

Não existe um método padronizado para obtenção dos certificados 

que constituem o caminho de certificação, porém alguns atributos e extensões 

ajudam a construir o caminho de certificação.  

Um domínio é um ambiente que conecta conjuntamente nós (CAs e 

entidades finais), como mostrado nas Figuras 2.11 e 2.12 [Batarfi 2003]. Os 

domínios podem ser confiáveis ou não confiáveis.  Nos domínios confiáveis 

verifica-se uma das duas condições: 

a. A parte que enviou o certificado e a que o recebeu residem no mesmo 

domínio, conforme ilustrado na Figura 2.11. 



b. As partes residem em domínios diferentes, mas esses domínios são 

conectados direta ou indiretamente (certificação cruzada), conforme 

ilustrado na Figura 2.12. 

Nos domínios não confiáveis, a entidade que é titular de um 

certificado (origem) encontra-se em um domínio diferente do destinatário do 

certificado (destino) e estes domínios são desconectados, isto é, não há 

certificação cruzada entre as CA raízes. 

O processo de construção do caminho de certificação se inicia com a 

parte que recebeu o certificado emitindo uma solicitação de autenticação para 

validá-lo. O processamento do caminho de certificação é o mecanismo para 

autenticação de qualquer certificado, porém este processamento é aplicável para 

domínios onde acontece uma das duas condições de formação dos domínios 

confiáveis anteriormente descritas, isto é, em domínios confiáveis. 

A construção do caminho de certificação pode seguir duas direções: (a) para

frente, ou seja, a construção do caminho de certificação se inicia no certificado 

do nó onde se encontra o titular do certificado (origem) em direção ao certificado 

da CA confiável; (b) reversa, ou seja, a construção do caminho  

CA

Origem 

Entidade Confiável 

Destino



Figura 2.11: Origem e destino no mesmo domínio 

Figura 2.12: Origem e destino em diferentes domínios 

de certificação se inicia no certificado da CA confiável em direção ao certificado 

do nó onde se encontra o titular do certificado (origem). 

Os métodos de processamento de validação de um certificado são 

compostos de dois passos: (a) Determinação: Consiste em acessar um 

repositório, obter o certificado e a efetuar a construção do caminho; (b) 

Validação: Consiste em certificar-se de que cada certificado no caminho é 

íntegro, está no seu período de validade e não foi revogado. 

Existem várias formas de validar um certificado dentro de um domínio 

confiável, entre elas destacamos: [Batarfi  2003] : 

a. Hierarquia de Certificados: É uma estrutura que contém todos 

certificados, da CA imediatamente abaixo da CA raiz até o usuário, 

assinada pela CA raiz da hierarquia. O cliente armazena os certificados 

das CAs raízes de forma que pode autenticar certificados de diferentes 

hierarquias. O cliente deve então, aplicar o mecanismo de validação. 

CA CA

Origem

Certificação
Cruzada 

Entidade 
Confiável 

Destino



b. Grafos Hierárquicos: É um programa que reside no computador do 

cliente e armazena toda a hierarquia local de CAs ao qual o usuário 

pertence, antes de iniciar a construção do caminho. A hierarquia é um 

grafo composto de nós e arcos, onde os nós representam as CAs e os 

arcos os certificados que interconectam essas CAs. Os nós são 

inseridos no grafo após sua integridade ter sido verificada, começando 

pela CA que emitiu o certificado e o processo de inserção continua até 

uma interseção com o gráfico da hierarquia local ser encontrada. Após 

concluída a tarefa de determinação, a validação do caminho é 

executada. Esse algoritmo é projetado para encontrar o menor 

caminho entre os vários possíveis.  

c. Serviço de Validação de Caminho de Certificação: Um servidor de 

certificação de dados (Data Certification Server-DCS) é responsável 

pelo processamento do caminho que é feito validando a assinatura e 

verificando a informação de status. O cliente envia uma solicitação de 

autenticação para o DCS, junto com o certificado. Para validar o 

certificado, o DCS irá obter todos certificados necessários dos 

repositórios distribuídos. O DCS irá executar todas as tarefas de 

determinação e validação e irá enviar um token para o cliente que 

permitirá várias transações por um período de tempo sem precisar 

repetir o processo de autenticação.  

d. Servidor LDAP Modificado: Um servidor de acesso a repositórios 

determina o caminho depois de receber uma solicitação do cliente. A 

seguir ele envia o caminho para o cliente incluindo todos os 

certificados que o constitui. O cliente é responsável pela validação do 

caminho recebido. O protocolo LDAP é a ferramenta para acessar o 

repositório.



e. Determinação Dinâmica do Caminho: Permite que uma CA raiz 

emita certificados cruzados para as CAs raiz de outras hierarquias. 

Nenhuma confiabilidade é transferida entre essas CAs raízes. Portanto, 

apenas um caminho de certificação é possível. O caminho é construído 

obtendo cada certificado de um repositório através do protocolo LDAP. 

Essa série de certificados é armazenada no ambiente do cliente e 

contém todos certificados que constituem o caminho entre a CA 

emissora do certificado e a CA raiz de sua hierarquia. Depois que o 

processo de determinação do caminho é completado mecanismo de 

validação deve ser aplicado.  

A seguir, apresentamos duas diferentes estruturas entre múltiplas 

CAs, em domínios confiáveis e exemplos de caminhos de certificação: 

a. Estrutura Hierárquica Top-down: A Figura 2.13 apresenta esse tipo 

de estrutura, onde uma seta entre duas CAs significa que a CA 

superior certificou a CA inferior e uma seta entre uma CA e um 

assinante (s-subscriber) significa que a CA certificou a chave pública 

do assinante. Nesta estrutura, um assinante deve     confiar  

Figura 2.13: Estrutura hierárquica top-down. 

CA1

CA2 CA3

CA4 CA5 CA6 CA7

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8



numa CA central de nível mais alto, antes de confiar noutro assinante. 

Por exemplo, o caminho de certificação entre s1 e s2 envolve apenas o 

nó s2, porque CA4 emitiu o certificado de s1, e assim, s1 o considera 

uma CA confiável. Por sua vez, o caminho de certificação entre s1 e s3 

consiste de s3 e CA5 uma vez que s1 considera CA2 como uma CA 

confiável. Por último, o caminho de certificação entre s5 e s1 consiste 

de s5, CA6 e CA3 uma vez que s1 considera CA1 confiável. 

b. Floresta de Hierarquias Top-down: A Figura 2.14 apresenta esse 

tipo de estrutura que reflete melhor a realidade da Internet, pois não 

exige que toda comunidade confie numa CA central. Nela, existem 

ilhas de confiabilidade, onde em cada ilha, os assinantes confiam em 

uma CA em particular e essas CAs implementam certificações cruzadas 

entre si, possibilitando a existência de caminhos de certificação entre 

dois assinantes quaisquer. 

CA1 CA2

CA3

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

S9 S11 S12S10

CA4 CA5 CA6

CA7

CA8 CA9



Figura 2.14: Floresta de hierarquias top-down.

A validação de certificados em domínios não confiáveis não será 

assunto explorado nesta dissertação, por estar fora do escopo deste trabalho. 

Informações detalhadas sobre este assunto podem ser obtidas em [Batarfi 2003]. 

2.10 Delegação

Delegação de credenciais [Sotomayor 2004] consiste em uma entidade 

delegar suas credenciais ou parte delas para que uma outra entidade possa agir 

como sua representante para realizar determinadas tarefas. Por exemplo, 

considere na Figura 2.15 que as Organizações B e C confiam apenas na 

organização A e que A solicita a B para realizar uma tarefa Z. Considere ainda 

que tal tarefa é muito complexa e que B solicite a C para realizar a sub- 

Figura 2.15: Delegação.

tarefa Y. Mas a organização C confia apenas na organização A e não tem certeza 

que B seja representante de A. 

A B C
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Realize 
a
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Neste caso, C poderia tomar várias atitudes: (a) recusar-se a realizar 

a tarefa, pois não confia em B; (b) realizar a tarefa, pois a mesma é uma 

solicitação originária de A e B afirma ser representante de A, havendo neste caso 

um risco envolvido, pois qualquer um pode afirmar ser representante de A; (c) 

entrar em contato com A cada vez que recebe uma solicitação de um 

representante, o que é impraticável, pois caso a tarefa Z seja composta de 

muitas sub-tarefas, cada uma a ser enviada para uma organização diferente por 

B, A teria que se autenticar mutuamente com cada uma das organizações e 

enviar uma confirmação para cada uma delas. 

A maneira mais adequada de resolver este problema é permitindo que 

a organização B possa demonstrar que ela é uma legítima representante da 

organização A. A forma de implementar tal delegação é através do proxy

certificate, que é um certificado emitido por um usuário final que é titular de um 

certificado, para outra entidade (como se fosse uma CA). Isto é chamado de 

delegação de credenciais, pois o proxy certificate permite a um usuário delegar 

um conjunto de credenciais para outro usuário. Isto resolve o problema proposto 

inicialmente, pois B usa um proxy certificate assinado por A, conforme ilustrado 

na Figura 2.16. para provar que está agindo como representante de A e, portanto 

C aceitará as solicitações de B como representante de A. 

P
C

Eu, organização A, por meio deste, certifico que este 
documento autoriza seu portador para agir como meu 
representante usando a seguinte chave pública: 
93E6A541B2A.
Este documento expira após 04/11/2003 às 00:00:00 

                                                    Organização A 
                                           ------------------------------ 
                                                  Assinatura do Emissor 

P
C



Figura 2.16: Proxy certificate .

Um proxy certificate não é assinado por uma CA, mas pelo usuário 

final que o emitiu, podendo sua autenticidade e integridade ser averiguada 

verificando-se sua assinatura, da mesma forma que para um certificado emitido 

por uma CA. Primeiro o destinatário usa a chave pública do emissor para 

decriptar a assinatura digital e obter o valor hash computado pelo emissor a 

partir da mensagem original. Em seguida, o destinatário calcula o valor hash a

partir da mensagem recebida e compara os dois valores hash ( o enviado através 

da assinatura digital e o calculado pelo receptor a partir da mensagem original) 

que devem ser exatamente os mesmos. Caso contrário, a mensagem ou o valor 

hash foi alterado. Por outro lado, tem-se a certeza de que a assinatura foi 

enviada pelo emissor e não por um usuário malicioso, porque apenas a chave 

pública pode decriptar a assinatura digital. 

A chave púbica do proxy certificate não é a chave pública da entidade 

emissora nem da entidade representante, uma vez que um par de chaves 

pública/privada é gerada especificamente para o proxy certificate. Portanto, um 

proxy certificate afirma que o usuário final emissor do mesmo, autoriza o seu 

portador a agir como seu representante para realizar determinadas tarefas 

(estendendo, assim, as características de segurança dos certificados X.509), 

usando a chave pública nele especificada.  

Um proxy certificate tem um tempo de vida limitado a horas, pois, no 

caso do seu comprometimento, não haveria tempo suficiente para ser feito 

grande uso do mesmo. 

Proxy certificates permitem o fornecimento da senha que protege a 

chave privada do emissor apenas uma vez para criar o certificado, pois evita que 

o emissor tenha que se autenticar mutuamente com todos as entidades que 

recebessem solicitações do tipo “como representante do emissor”, o que traria o 



inconveniente de ter que acessar a chave privada a cada autenticação que fosse 

necessária. O proxy certificate é usado para todas as autenticações 

subseqüentes. 

Uma outra possibilidade é uma entidade emitir um proxy certificate

para si própria, o que traria o benefício de proteger seu par de chaves contra a 

possibilidade de comprometimento, uma vez que passaria a utilizaria o par de 

chaves gerados para o proxy certificate.

Um proxy certificate é gerado da seguinte forma: 

a. A entidade representante gera um par de chaves pública/privada para 

o proxy certificate.

b. A entidade representante envia uma solicitação de certificado à 

entidade que irá emitir o proxy certificate (representada), com a chave 

pública gerada, mas não com a chave privada, através de um canal 

seguro.

c. A entidade representada emite o proxy certificate, o assina com sua 

chave privada, e o envia através de um canal seguro para a entidade 

representante, que pode agora apresentar o proxy certificate a uma 

terceira entidade e agir como representante da entidade emissora do 

certificado.

A terceira entidade, que recebe o proxy certificate, precisa validá-lo, 

ou seja, precisa certificar-se de que a entidade que apresentou o certificado de 

fato representa a entidade emissora do mesmo. O processo de validação de um 

proxy certificate é praticamente igual ao de validação de um certificado comum, 

com a diferença de que ele não é assinado por uma CA, mas por um usuário 

emissor do mesmo. Portanto, é necessária a chave pública do usuário emissor 

para autenticá-lo. Logo, a entidade representante precisa enviar para a terceira 

entidade além do proxy certificate, o certificado da entidade emissora do mesmo, 



no qual consta a chave pública do usuário emissor, e que é assinado por uma CA. 

Assim, é necessário apenas um passo a mais, que é validar a assinatura da CA. 

Para tanto, é necessária a chave pública da CA, que pode ser encontrada no 

certificado da CA, podendo ser um certificado auto-assinado, no caso dessa CA 

ser uma CA raiz, ou assinado por outra CA. A Figura 2.17 ilustra essa cadeia de 

certificados  

2.11 Certificados de Atributos 

Certificados digitais são usualmente empregados para autenticação, o 

que deixa algumas dúvidas para quem o recebe: Como ter certeza que seu titular 

realmente representa uma determinada organização, como também que ele 

esteja agindo de acordo com o que a organização legalmente lhe autoriza a fazê-

lo? Portanto, é necessária infra-estrutura de chave pública que possibilite não 

apenas autenticação como também autorização. 



Figura 2.17: Cadeia de certificados.

Os certificados de atributos (AC – Attribute Certificate) [Oppliger et al. 

2000] têm como objetivo conferir alguns atributos ao seu titular, sendo adequado 

para controlar o acesso aos recursos do sistema, como também implementar 

autorização baseada em papéis e controle da acesso (Role Based Access Control 

– RBAC)

Eu, organização A, por meio deste, certifico que este 
documento autoriza seu portador para agir como meu 
representante usando a seguinte chave pública: 
93E6A541B2A. 
Este documento expira após 04/11/2003 às 00:00:00 

                                                    Organização A 
                                           ------------------------------- 
                                                Assinatura do Emissor 

P
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P
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Eu, organização A, por meio deste, certifico que este 
documento autoriza seu portador para agir como meu 
representante usando a seguinte chave pública: 
93E6A541B2A. 
Este documento expira após 04/11/2003 às 00:00:00 

                                          Autoridade Certificadora BAR 
                                        ---------------------------------- 
                                                  Assinatura da CA C

A

Eu, organização A, por meio deste, certifico que este 
documento autoriza seu portador para agir como meu 
representante usando a seguinte chave pública: 
93E6A541B2A. 
Este documento expira após 04/11/2003 às 00:00:00 

                                         Autoridade Certificadora BAR 
                                       ----------------------------------- 
                                             Assinatura da CA C

A

Organização A assina seu proxy 
certficate 

CA BAR assina o certificado de A 

CA BAR assina seu próprio certificado 



O controle de acesso consiste em limitar as atividades de um usuário 

legítimo (que já tenha sido autenticado), dentro de um sistema. Duas políticas 

para autorização e controle de acesso são usualmente adotadas: 

a. Política arbritária: As autorizações especificam para cada usuário e 

cada objeto do sistema os direitos permitidos a esse usuário em 

relação ao objeto. 

b. Política obrigatória: Os usuários e objetos são classificados de 

acordo com níveis de segurança sendo o acesso a um objeto permitido 

se o nível de segurança do usuário está de acordo com o do objeto. 

Uma política baseada em papéis é uma alternativa a essas duas 

políticas e se baseia em regular o acesso de usuários à informação baseada nas 

atividades que os usuários executam no sistema. Nesse caso, a ações permitidas 

são atribuídas de acordo com o papel do usuário. Um “papel” consiste em um 

conjunto de ações e responsabilidades associado com uma atividade de trabalho. 

As vantagens dessa política são: 

a. As autorizações são especificadas a classes de objetos e não a objetos 

individualmente. Por exemplo, o fato de que um gerente de 

departamento pode assinar qualquer documento, pode ser 

representado por uma autorização para o papel “gerente de 

departamento”, tornando desnecessário especificar autorizações para 

cada gerente em cada documento. 

b. As autorizações podem ser especificadas para transações, evitando 

autorizações para as operações elementares. 

c. Em muitas aplicações existem hierarquias de papéis e os usuários 

designados para os papéis especializados irão herdar todas as 

autorizações atribuídas aos papéis mais genéricos, simplificando o 

gerenciamento de autorizações. 



d. A separação de papéis pode beneficiar certas atividades que exigem a 

colaboração de diferentes usuários com diferentes papéis para sua 

execução, como por exemplo, a concessão de um crédito e a 

autorização de uma ordem de pagamento.   

O uso de certificados X.509 para fornecer informação de autorização 

sobre o seu titular deve ser usado com cautela, pois a autoridade mais 

apropriada para verificar a identidade de uma pessoa pode não ser a mais 

apropriada para certificar a correspondente informação de autorização. Além 

disso, certificados de chave pública e certificados de atributos seguem dinâmicas 

diferentes, pois as pessoas autorizadas a realizarem determinada função numa 

companhia podem mudar freqüentemente, enquanto certificados de chave 

pública são projetados para serem válidos por períodos mais longos de tempo. 

Outro aspecto fundamental refere-se à necessidade de evitar a revogação e 

emissão de um novo certificado cada vez que mudam as autorizações codificadas 

nos certificados de chave pública. Reconhecendo que os certificados X.509 nem 

sempre é o melhor veículo para carregar informações de autorização a ANSI X9 

desenvolveu os Certificados de Atributos (AC - Atributte Certificates), que 

associam as características de uma entidade (chamadas atributos) a essa 

entidade através da assinatura digital de uma autoridade de atributo (AA – 

Atributte Authority) encarregada de emitir os AC. As AAs são certificadas por 

CAs, a fim de possibilitar a validação dos certificados emitidos pelas AAs. 

Enquanto certificados de chave pública incluem uma chave pública que 

está sendo certificada, certificados de atributo incluem atributos que estão sendo 

certificados. Um certificado de atributo pode ser usado para vários propósitos tais 

como: conter os membros de um grupo, papel, autorização ou informações de 

controle de acesso associadas com o titular do AC. Em conjunção com os serviços 

de autenticação, AC fornece os meios de transportar seguramente informações 

de autorização para sistemas descentralizados, sendo, portanto, particularmente 



adequados para controlar o acesso aos recursos dos sistemas e implementar 

autorização baseada em papéis.

ACs foram incorporados pelos padrões ANSI X9.57 e têm sido 

incorporadas em padrões e recomendações relacionadas com o X.509 da ITU-T e 

ISO/IEC. De acordo com as especificações da ANSI X9, um certificado deve 

consistir dos seguintes campos: 

a. Versão: Indica a versão do formato do AC em uso. 

b. Titular: Identifica a entidade à qual os atributos estão sendo 

associados. A identificação pode ser por um nome ou uma referencia a 

um certificado X.509. Essa referencia deve especificar o nome do 

emissor do certificado X.509 e o correspondente número de série do 

certificado.  

c. Emissor: Identifica a AA que emitiu o AC. 

d. Assinatura: Identifica o algoritmo de assinatura digital usado para 

assinar o AC.  

e. Número de série: Contém um número de série único associado com 

o AC, que é atribuído pela AA emissora. É usado na CRL para 

identificar um AC. 

f. Validade: Contém um conjunto de períodos de tempo durante o qual 

o certificado é válido. 

g. Atributos: Contém informações concernentes ao titular (principal) do 

AC. Essa informação pode ser fornecida pelo titular, a AA ou uma 

terceira parte, dependendo do tipo do atributo. 

h. Identificador único do emissor: Contém um string opcional, para 

tornar o nome da AA emissora não ambígua no caso do mesmo nome 

ter sido atribuído para diferentes titulares (principals) ao longo do 

tempo.



i. Extensões: Permitem a adição de novos campos ao AC, da mesma 

forma que os campos de extensão dos certificados X.509. 

Note que este é o formato proposto pela ANSI X9, e que outros 

formatos podem ser propostos por outras entidades.  

Exceto pela diferença no conteúdo, ACs são gerenciados da mesma 

forma que certificados de chave pública, podendo, por exemplo, usar para sua 

distribuição, o mesmo serviço de diretório que é usado para distribuição de 

certificados de chave pública e das CRL. 

Exemplificando o uso dos certificados de atributo, considere que o Sr. 

X é um representante autorizado da companhia “Y”. O Sr. X terá dois 

certificados: Um certificado emitido por uma CA certificando sua chave pública e 

um AC emitido por uma AA, certificando o papel que ele exerce na companhia 

“Y”. Quando o Sr. X tem de assinar um documento, ele usa sua chave privada 

para assiná-lo digitalmente e envia os seus dois certificados para os destinatários 

dos documentos. O destinatário usa a chave pública para verificar a assinatura 

digital e o AC para verificar se o Sr. X tem as autorizações apropriadas dentro da 

companhia “Y”. 



Capítulo 3 

PLATAFORMAS DE MIDDLEWARE 

Esse Capítulo tem como objetivo apresentar as características das 

plataformas de middleware em relação ao suporte a segurança, em especial a 

autenticação e autorização. Para isso, inicialmente, comenta-se genericamente 

sobre os mecanismos típicos para autenticação e autorização em plataformas de 

middleware. Em seguida, apresentamos a plataforma CORBA, ressaltando os 

aspectos de autenticação e autorização providos por tal plataforma.

3.1 Introdução  

Plataformas de middleware, também chamadas, plataformas de 

integração de objetos, oferecem suporte a comunicação remota entre objetos 

distribuídos de forma transparente. São exemplos de plataformas de middleware

CORBA (Common Object Request Broker Architecture), EJB (Enterprise Java 

Beans), entre outras. CORBA é uma das plataformas de middleware mais popular 

por ser independente de plataforma e de linguagem o que o torna adequado para 

ambientes heterogêneos.  

Além do suporte para comunicação remota, as plataformas de 

middleware disponibilizam serviços para as aplicações. Por exemplo, o Serviço de 

Nomes oferece funções para registro e localização de objetos por nomes. Um dos 

serviços comumente disponibilizados por plataformas de middleware é o serviço



de segurança. Esse serviço tipicamente disponibiliza funções para autenticação e 

controle de acesso. A autenticação tem a função de verificar se um usuário é 

realmente quem ele informa ser. Para autenticação os serviços usam certificados 

digitais que, tipicamente, são emitidos e gerenciados por entidades externas. O 

controle de acesso ou autorização visa determinar se um usuário tem ou não as 

permissões necessárias para executar um método. Para controle de acesso as 

plataformas de middleware utilizam, tipicamente, controle de acesso baseado em 

papéis.

Papéis provêem uma visão concisa dos requisitos de segurança da 

aplicação, o que torna mais simples a visualização de tais requisitos do que se os 

aspectos de segurança estivessem espalhados dentro do código da aplicação. 

A Figura 3.1 ilustra um exemplo de utilização de certificados digitais 

pelas plataformas de middleware para autenticar usuários. Os detalhes estão 

descritos a seguir: 

1- O cliente que deseja acessar um serviço no servidor, solicita seu 

certificado de identidade ao serviço de certificação digital 

disponibilizado pela plataforma de middleware.

2- O serviço de certificação digital retorna para o cliente o certificado de 

identidade solicitado. 

3- O cliente invoca a operação desejada do servidor, e envia seu 

certificado de identidade. A plataforma de middleware conduz a 

invocação e o certificado até o servidor. 

4- O servidor solicita ao serviço de certificação digital a validação do 

certificado recebido. 

5- O servidor recebe como retorno o “status” do certificado (válido ou 

revogado).



6 – Se o certificado for válido o servidor realiza o serviço e retorna o 

resultado para o cliente. Caso o certificado não seja válido, o servidor 

retorna para o cliente uma mensagem de falha de autenticação.   

Figura 3.1: Exemplo de uso de certificados digitais pelas plataformas de 

middleware.

3.2 CORBA 

Com o objetivo de integrar sistemas construídos em diferentes 

plataformas, linguagens de programação e fabricantes, a OMG especificou o 

padrão CORBA. 

O serviço de segurança de CORBA oferece funções básicas para 

segurança e controle de acesso de usuário como autenticação, auditoria e 

controle de acesso baseado em papéis [Martins 2004]. 

3.2.1 ARQUITETURA CORBA 
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A arquitetura CORBA oferece facilidades que permitem que objetos 

possam comunicar-se com os demais através do envio e recebimento de 

mensagens de forma transparente. A troca de mensagens é gerenciada pelo 

Object Request Broker (ORB). 

A Figura 3.2 ilustra a arquitetura CORBA. 

Figura 3.2: Arquitetura CORBA. 

O ORB (Object Request Broker) é a estrutura mais importante da 

arquitetura CORBA. Sua função é intermediar todas as transferências entre 

cliente e servidor, e fazer com que a comunicação seja transparente para cada 

uma das partes durante todo o processo. 

Todos os objetos e serviços CORBA são conhecidos através de sua 

interface que é especificada utilizando a Linguagem de Definição de Interfaces

(IDL). As interfaces são armazenadas e disponibilizadas no Repositório de 

Interfaces. Uma interface descrita em IDL é declarativa e especifica o formato da 

chamada das operações providas por aquele objeto e seus parâmetros. Dessa 

forma, o acesso aos objetos pode ser feito em qualquer linguagem desde que 
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exista um binding dessa linguagem para CORBA. O binding é o responsável pelo 

mapeamento entre os tipos de uma determinada linguagem e tipos IDL. 

Os serviços que um objeto oferece são definidos através de uma 

interface IDL. Para desenvolver um serviço o primeiro passo é a definição da sua 

interface, que contém as operações oferecidas. Em seguida é feita a 

implementação desse serviço. O próximo passo é sua instalação no ORB para que 

os clientes possam invocar as operações especificadas pela interface. O ORB 

recebe as invocações e repassa-as a implementação do serviço que executa a 

operação e devolve o resultado para o cliente através do ORB. A Figura 3.3 

ilustra esse funcionamento. 

Figura 3.3:  Esquema de Funcionamento do CORBA. 

3.2.2 SEGURANÇA EM CORBA 

Para segurança a arquitetura CORBA define o serviço CORBASec. As 

funções disponibilizadas pelo CORBASec abrangem autenticação, autorização e 

controle de acesso, além de comunicação segura, não-repúdio e administração 

das políticas de segurança [Martins et al 2004]. Serão discutidos apenas 

autenticação e autorização, por serem o enfoque principal desse trabalho.  

Para autenticação os Principais (qualquer elemento do sistema) 

apresentam identificadores e o  certificado digital. O processo de identificação 

dos Principais chama-se Autenticador do Principal e como resultado desse 

processo obtém-se um objeto Credencial. O objeto Credencial reúne informações 

relativas à identidade do Principal além dos seus atributos de segurança, que 



serão usados para autorização. No CORBASec são suportadas as seguintes 

plataformas de certificação digital: Kerberos, SPKM (Simple Public-Key GSS-API 

Mechanism), CSI-ECMA e SSL. No entanto, a especificação CORBASec não define 

requisitos para a obtenção, gerenciamento e validação de certificados de 

qualquer uma das plataformas citadas. Portanto, os certificados são utilizados, no 

contexto do CORBASec, apenas para criação de Credenciais de Principais com 

seus respectivos atributos de segurança. E esses certificados são concedidos por 

plataformas de certificação externas ao CORBASec. Para executar uma aplicação 

CORBA que necessite de certificados, o programador deve utilizar um serviço de 

certificação externo e armazenar, em arquivos, o certificado e a chave pública do 

objeto. Em seguida, deve iniciar a aplicação passando como parâmetro esses dois 

arquivos. O código da Figura 3.4 ilustra a inicialização de uma aplicação com a 

passagem do nome dos arquivos ServerCert.pem e ServerKey.pem que contêm, 

respectivamente, o certificado e a chave pública criados externamente e que 

serão usados pela aplicação.  

Figura 3.4: Inicialização de uma Aplicação recebendo certificado. 

Após a autenticação, os objetos credenciais guardam informações dos 

certificados repassados na inicialização. Além disso, é criado um objeto Current

que guarda o contexto de segurança, ou seja, as informações necessárias, dentre 

elas a credencial, para que o serviço de segurança possa aplicar mecanismos de 

segurança durante as invocações.   

O processo de autorização, iniciado após a autenticação, consiste no 

controle de quais operações podem ser realizadas por um determinado cliente.  

Para ter esse controle relaciona-se os atributos de segurança de um Principal 

./server -ORBIfaceRepoAddr ssi:inet:elba:2222 -ORBIIOPAddr 
ssi:inet:caetano:4444 -ORBSSLcert ServerCert.pem -ORBSSLkey 
ServerKey.pem - ORBSSLverify 0 



com a política de controle de acesso. O controle de acesso no CORBASec é 

realizado à nível de operação. Ou seja, à medida que as requisições são 

recebidas o servidor verifica, usando informações do objeto Current, se aquele 

Principal pode ou não executar a operação solicitada. 

Para isso o objeto Credencial do cliente é avaliado contrastando-o com 

as políticas de acesso baseado em papéis. O objeto Credencial contém 

informações de identidade e atributos de segurança. Através dos atributos de 

segurança pode-se obter os atributos de privilégio que são usados para o 

controle de acesso. Estes atributos servem para especificar quais os privilégios de 

um Principal dentro do sistema. Os mais usados são: Identidade de acesso dos 

Principais (AccessId), Grupo, o qual normalmente reflete um departamento de 

uma organização (GroupId) e o grupo primário ao qual um Principal pertence 

(PrimaryGroup). Após avaliar os atributos de privilégio, o sistema verifica as 

políticas de acesso. Os direitos da política de acesso são representados pelas 

seguintes letras: g (get), s (set), u (use), e m (manage). Essas letras 

determinam os direitos garantidos (Granted Rights) e os direitos requisitados 

(Required Rights) para realizar uma operação. 

Portanto, o controle de acesso consiste apenas no confronto dos 

direitos requeridos (RequiredRights) dos objetos do sistema com os direitos 

garantidos aos Principais. Analisando o exemplo da Figura 3.5, observa-se que 

para os atributos de privilégio (Principais wife e husband) AccesID:wife e 

AccessId:husband é dado o direito de g (get). Para o acesso ao método balance

da interface Account, é requerido o direito g (get). Assim, todos os principais que 

tiverem o direito g podem acessar a operação balance da interface Account.



Figura 3.5: Exemplo de controle de acesso no CORBASec.

A Figura 3.6 ilustra uma regra simples de controle de acesso, 

codificada em um objeto, que determina se uma operação pode ser realizada ou 

não. Nesse caso, se o Principal que invocou a operação pertencer ao grupo family

o acesso será permitido. Caso contrário, uma mensagem de negação de acesso é 

retornada.

Figura 3.6: Regra de Controle de Acesso 

Concluindo, para autenticação de principais CORBASec especifica 

objetos credenciais que são utilizados para guardar a identifidade e privilégios 

dos principais. As credenciais são criadas a partir de certificados criados 

externamente e recebidos como parâmetros na inicialização da aplicação. Porém, 

CORBASec não provê funções para validação desses certificados. O processo de 

validação deve ser feito externamente, por uma entidade dissociada do serviço. 

Esse aspecto torna o CORBASec incompleto em termos de suporte a segurança 

If !(group = ´family´) 
    cerr << ´Ops, access denied´<< endl; 

Atributos de Privilégio Direito 

GrantedRights 

Accessid : wife g

Accessid : husband gs

RequiredRights 

Interface Operação Direito 

gBalanceAccount 



uma vez que, para o processo de autenticação tem-se de usar uma entidade 

externa ao CORBA para emitir, validar e delegar certificados. Este fato, aliado à 

grande complexidade do CORBASec, torna o serviço pouco utilizado [Martins 

2004]. Para usá-lo há necessidade de se criar várias referências a objetos ou 

chamadas a diversas funções bem como o preenchimento de inúmeras estruturas 

de dados. Isso implica um grande número de linhas de código e enorme 

complexidade no desenvolvimento de uma aplicação.



Capítulo 4 

SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL   

4 . 1 . A r q u i t e t u r a  G e n é r i c a  

A arquitetura genérica proposta nesse trabalho tem por objetivo 

possibilitar que um objeto qualquer (representado pela entidade “A”) acesse 

serviços disponibilizados por um outro objeto qualquer (representado pela 

entidade “B”) empregando para tal, as plataformas de integração de 

componentes (plataformas de middleware) que oferecem o serviço de certificação 

digital proposto. Desta forma, plataformas de middleware têm duas funções: (a) 

Fornecer a infra-estrutura que inclui suporte a comunicação entre componentes 

distribuídos e heterogêneos e um modelo de programação que inclui definição de 

interface de componentes e separação entre interface e implementação; (b) 

Fornecer um serviço de certificação digital para ambientes distribuídos que dê 

suporte a delegação através de proxy certificates, como também permita o uso 

de certificados de identidade e certificados de atributos como mecanismos usados 

na autenticação (identificação) e autorização (controle de acesso). Os certificados 

de atributos empregados darão suporte ao controle de acesso baseado em papéis 

(Role Based Access Control – RBAC), onde os papéis são associados a diferentes 



funções em uma organização, e os usuários associados a papéis com base nas 

suas responsabilidades e qualificações, sendo os privilégios concedidos a papéis e 

não a usuários individuais. 

Cada entidade administra a política de autorização sob seus recursos. 

Ao receber o certificado de atributo, uma entidade, baseando-se na sua política 

de autorização, determina se o acesso é permitido ou não, ou seja, cada entidade 

será responsável pela atribuição de permissões aos seus recursos.  

A Figura 4.1 ilustra a arquitetura genérica proposta sendo formada 

pelos seguintes componentes: 

Figura 4.1: Arquitetura genérica. 

(a) Entidades “A” e “B” que são objetos que se comunicam usando 

a plataforma de middleware e o seu respectivo serviço de certificação digital para 

autenticação (identificação) e autorização (controle de acesso), e delegação de 

atributos, podendo, para tanto: 
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- solicitar a emissão, revogação e renovação de seu certificado (de 

identidade, de atributos ou proxy certificate). O certificado de identidade é 

solicitado à Autoridade Certificadora (CA) ou à Autoridade de Atributos (AA), na 

sua função de LRA. O certificado de atributo é solicitado à AA. O proxy certificate

é solicitado pela entidade representante à entidade representada; 

- solicitar certificados de identidade e de atributos de terceiros. Caso 

a CA ou a AA os tenha enviado para o serviço de diretório e não para o 

solicitante, o mesmo deverá solicitá-lo ao serviço de diretório; 

- consultar a CRL no serviço de diretório; 

- solicitar a validação dos certificados de identidade, de atributos e 

proxy certificate recebidos junto ao serviço de diretório; Cada entidade configura 

a lista de CAs e AAs nas quais ela confia. Essa informação será utilizada no 

procedimento de validação dos certificados. 

- consultar o serviço de diretório sobre o status de revogação dos 

certificados de identidade ou de atributos recebido; 

- delegar atributos a outras entidades através da emissão de proxy

certificate.

(b) Uma Plataforma de Middleware que desempenha as funções 

mencionadas anteriormente; 

(c) um serviço de certificação digital composto por: 

- Uma ou mais Autoridades de Atributos (AA) que tem a função 

de:

- emitir, revogar, suspender e renovar os certificados de atributos; 

- enviar certificados de atributos emitidos para o usuário titular do 

mesmo e para o serviço de diretório ou apenas para o serviço de diretório, 

informando, neste caso, ao seu titular, o identificador do serviço de diretório 

onde ele pode buscar seu certificado de atributo; 



- enviar os certificados de atributos renovados para o titular e para o 

serviço de diretório; 

- divulgar a lista de certificados de atributos revogados em um 

serviço de diretório e receber solicitação do serviço de diretório de enviar a lista 

de certificados de atributos revogados até determinado momento; 

- Além disso, a AA pode desempenhar as funções de LRA para os 

certificados de identidade, quais sejam: recebimento de solicitação de emissão, 

revogação, suspensão e renovação de certificados de identidade, autenticação, 

geração e armazenamento do par de chaves, determinação dos distinguished 

names para os usuários; envio dos dados recebidos de uma CA para o usuário 

titular do mesmo. Pode existir mais de uma AA, pois AAs podem ser criadas para 

fins específicos, de acordo com o ramo de atividade. Por exemplo, uma AA para o 

Departamento Nacional de Trânsito, uma AA para uma instituição bancária, uma 

AA para uma instituição educacional, etc. 

- Uma Autoridade Certificadora (CA) que provê serviços de 

certificação de identidade para entidades quaisquer como objetos, AA e serviços 

de diretórios. Suas funções são: 

- autenticar, emitir, revogar, suspender e renovar certificados de 

identidade;

- gerar par de chaves; 

- enviar os certificados de identidades emitidos para o usuário titular 

do mesmo e para o serviço de diretório ou apenas para o serviço de diretório, 

informando, neste caso, ao seu titular, o identificador do serviço de diretório 

onde ele pode buscar seu certificado de identidade; 

- enviar os certificados de identidade emitidos para a AA solicitante, 

juntamente com a chave privada e o identificador do serviço de diretório onde 

são publicadas as listas de certificados de identidade revogados e dos certificados 

de identidade emitidos; 



- enviar os certificados de identidade renovados e a lista de 

certificados de identidade revogados para o serviço de diretório; 

- receber solicitação do serviço de diretório de enviar a lista de 

certificados de identidade revogados até o presente momento; 

- enviar os certificados de identidade de terceiros ao solicitante ou 

relatar sua inexistência.  

- Um Serviço de Diretório que tem as funções de: 

- armazenar os certificados de identidade e de atributos emitidos ou 

renovados e enviá-los aos usuários titulares ou solicitantes de certificados de 

identidade ou de atributos de terceiros, podendo ainda relatar sua inexistência; 

- armazenar a lista de certificados de identidade ou de atributos 

revogados e envio da mesma aos usuários solicitantes; 

- enviar solicitação à CA da lista de certificados de identidade 

revogados até o presente momento, como também à AA da lista de certificados 

de atributos revogados atualizada; 

- informar o status de revogação de um certificado de identidade ou 

de atributo; 

- dar suporte a validação de certificados de identidade, de atributos 

ou proxy certificate.

4 . 2 F u n c i o n a m e n t o  

O funcionamento do serviço de certificação digital proposto nesse 

trabalho é ilustrado na Figura 4.2: 



Figura 4.2: Funcionamento do serviço de certificação digital 

para plataformas de middleware.

Descreveremos a seguir, passos do funcionamento ilustrado na Figura 

4.2, com as funções de cada um dos componentes: 

1) A entidade “A” solicita à CA a emissão do seu certificado de identidade 

ou a revogação/renovação do mesmo, podendo, ainda, solicitar seu 

certificado de identidade caso o tenha perdido ou procurar por 

certificados de identidade de terceiros. Após emitir o certificado de 

identidade solicitado, a CA retorna o mesmo diretamente para a 

entidade solicitante, além da chave privada e o identificador do serviço 

de diretório onde serão publicadas as listas de certificados de 

identidade revogados e dos certificados de identidade emitidos. No 

caso da entidade ter solicitado a revogação do seu certificado de 

identidade, a CA retorna o status de revogação do mesmo, e, no caso 
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de ter solicitado a renovação, a CA retorna o novo certificado de 

identidade. Caso a entidade tenha perdido seu certificado de 

identidade, a CA envia o mesmo. A CA pode ainda, enviar certificados 

de identidade de terceiros que tenha sido solicitado ou relatar a 

inexistência do mesmo. 

2) Uma outra possibilidade é a entidade “A” solicitar à AA a emissão do 

seu certificado de identidade ou a revogação/renovação do mesmo. 

Nesse caso, a AA terá de autenticar os dados informados pela entidade 

“A” e, em seguida, solicitar o certificado de identidade à CA. Na 

seqüência deverá retornar para a entidade solicitante o que for 

retornado pela CA (descrito no item 3). A entidade “A” pode ainda 

solicitar à AA a emissão do seu certificado de atributo, como também a 

renovação/revogação do mesmo. Para cada uma dessas 

possibilidades, a AA deverá proceder de forma semelhante à que a CA 

procede para emissão/renovação/revogação dos certificados de 

identidade.

3) A AA após autenticar a entidade solicitante de acordo com as 

informações contidas no seu banco de dados ou através da presença 

física do solicitante com a documentação exigida, envia para a CA a 

solicitação de emissão de certificado de identidade ou de 

revogação/renovação do mesmo. A CA retorna para a AA o certificado 

de identidade solicitado, a chave privada e o identificador do serviço 

de diretório onde serão publicadas as listas de certificados de 

identidade revogados e dos certificados de identidade emitidos, para 

consulta pública. No caso da AA ter solicitado a revogação do 

certificado de identidade, a AA retorna o status de revogação do 

mesmo. No caso de uma entidade ter solicitado a renovação do seu 



certificado de identidade, a CA retorna o novo certificado de 

identidade.

4) A AA envia para o serviço de diretório uma cópia do certificado de 

atributos emitido ou renovado; inclui cada certificado revogado na lista 

de certificados revogados (CRL) que será disponibilizada no serviço de 

diretório e remove um certificado da lista de revogação de certificados, 

tornando-o válido novamente; o serviço de diretório pode solicitar à 

AA a lista de certificados de atributos revogados até o presente 

momento, que deverá enviá-la ao mesmo. 

5) A CA envia para o serviço de diretório uma cópia do certificado emitido 

ou renovado, inclui cada certificado revogado na lista de revogação de 

certificados (CRL) que será disponibilizada no serviço de diretório e 

remove um certificado da lista de revogação de certificados, tornando-

o válido novamente. o serviço de diretório pode solicitar à CA a lista de 

certificados de atributos revogados até o presente momento, que 

deverá enviá-la ao mesmo. 

6) São válidas para a entidade “A”, todas as considerações descritas no 

item 8 para a entidade “B”. 

7) A entidade titular dos certificados de identidade e/ou de atributos 

(entidade “A”), o(s) envia para a entidade parceira de comunicação 

(entidade “B”), a fim de acessar serviços oferecidos pela mesma; A 

entidade “B” (representante) solicita à entidade “A” (representada) um 

proxy certificate; A entidade “A” o emite e envia o mesmo para a 

entidade solicitante (entidade “B”). 

8) A entidade “B” que recebe um certificado de identidade e/ou de 

atributos e/ou proxy certificate, consulta o serviço de diretório sobre o 

status de revogação do(s) certificado(s) de identidade e/ou de 

atributos recebido(s) ou procura por certificados de identidade e/ou de 



atributos próprio (caso o tenha perdido) ou de terceiros, caso 

necessite. O serviço de diretório informa à entidade o status de 

revogação (revogado ou válido) do(s) certificados de identidade e/ou 

de atributos, podendo ainda retornar o(s) certificado(s) de identidade 

e/ou de atributos de terceiros solicitado ou relatar a inexistência do(s) 

mesmo(s). A entidade deve, ainda, solicitar validação do(s) 

certificado(s) de identidade e/ou de atributos e/ou proxy certificate 

recebido(s) junto ao serviço de diretório. 

Para melhor esclarecer o funcionamento do serviço de certificação 

digital proposto nesse trabalho, seguem os diagramas de casos de uso e 

diagramas de seqüência da UML (Unified Modeling Language) [OMG 2004]. Tais 

diagramas foram gerados usando a ferramenta Poseidon [Poseidon 2004]. 

A Figura 4.3 ilustra o diagrama de casos de uso do serviço de 

certificação digital. Este diagrama ilustra os atores (Entidade A, Entidade B, 

Entidade C) e as ações que podem ser invocadas por eles através do middleware.

As Figuras 4.4 a 4.10 ilustram os diagramas de seqüência do serviço 

de certificação digital. 

As Figuras 4.4 (a) e (b) ilustram a solicitação de emissão de 

certificado de identidade. A Figura 4.4 (a) ilustra a solicitação feita por uma 

entidade, de seu certificado de identidade à CA. Após emitir o certificado de  



Figura 4.3: Diagrama de casos de uso.

identidade solicitado, a CA o publica no serviço de diretório e retorna o mesmo 

diretamente para a entidade solicitante, além da chave privada e o identificador 

do serviço de diretório onde serão publicadas as listas de certificados de 

identidade revogados e dos certificados de identidade emitidos. 

A Figura 4.4 (b) ilustra a solicitação feita por uma entidade, de seu 

certificado de identidade à AA, na sua função de LRA. Nesse caso, a AA terá de 

autenticar os dados informados pela entidade de acordo com as informações 

contidas no seu banco de dados ou através da presença física do solicitante com 

a documentação exigida. Em seguida, a AA envia para a CA a solicitação de 

emissão de certificado de identidade. A CA, após emitir o certificado de 

identidade solicitado, o publica no serviço de diretório e retorna 



(a)

(b)

Figura 4.4: Solicitação de emissão de certificado de identidade.

para a AA o certificado de identidade solicitado, a chave privada e o identificador 

do serviço de diretório onde serão publicadas as listas de certificados de 

identidade revogados e dos certificados de identidade emitidos, para consulta 

pública. A AA retorna para a entidade solicitante o que foi retornado pela CA. 



Figura 4.5: Solicitação de emissão de certificado de atributo.

A Figura 4.5 ilustra a solicitação do certificado de atributo, realizada 

por uma entidade, à AA. A AA deve autenticar os dados informados pela entidade 

solicitante junto ao seu banco de dados, solicitar à CA o certificado de identidade 

dessa entidade, validá-lo, e então emitir o certificado de atributo solicitado. Em 

seguida, a AA envia o certificado emitido para a entidade solicitante e o publica 

no serviço de diretório e retorna o identificador do serviço de diretório.  

As Figuras 4.6 (a), (b), (c), (d), ilustram solicitações de revogação de 

certificado.



(a)

(b)



(c)

(d)

Figura 4.6: Solicitações de revogação de certificado.

A Figura 4.6 (a) ilustra a solicitação de revogação de certificado de 

identidade, realizada por uma entidade a CA. A CA revoga o certificado de 

identidade e retorna o status de revogação do mesmo para a entidade solicitante 

e o inclui na lista de certificados revogados que é publicada no serviço de 

diretório.

A Figura 4.6 (b) ilustra a solicitação de revogação de certificado de 

identidade feita por uma entidade à AA, na sua função de LRA. A AA após 



autenticar a entidade solicitante junto ao seu banco de dados, envia a solicitação 

para a CA que, após revogar o certificado de identidade, o inclui na lista de 

certificados revogados que é publicada no serviço de diretório e retorna o status 

de revogação do mesmo à AA, que por sua vez o retorna à entidade solicitante. 

A Figura 4.6 (c) ilustra a solicitação feita pela AA, na sua função de 

LRA, de revogação de um certificado de identidade a CA. A CA, após receber a 

solicitação, revoga o certificado de identidade e o inclui na lista de certificados 

revogados que é publicada no serviço de diretório e retorna o status de 

revogação do mesmo à AA.

A Figura 4.6 (d) ilustra a solicitação de revogação de certificado de 

atributo feita por uma entidade à AA. A AA revoga o certificado de atributo e o 

inclui na lista de certificados revogados que é publicada no serviço de diretório e 

retorna o status de revogação do mesmo à entidade solicitante. 

A Figura 4.7 ilustra a solicitação de uma entidade para recuperação do 

seu certificado de identidade ou de atributos perdido ou armazenado 

remotamente, ou ainda para obter certificados de terceiros. O serviço de diretório 

retorna o certificado de identidade ou de atributo da entidade, ou ainda 

certificados de terceiros solicitados. 

A Figura 4.8 ilustra a solicitação do status de revogação de um 

certificado de identidade ou de atributo realizada pela entidade destinatária do 

mesmo, ou seja, a entidade deseja saber se o mesmo é válido ou foi revogado. O 

serviço de diretório retorna o status de revogação do certificado.  
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ecuperação dos certificados de identidade ou de 

atributos próprios ou de terceiros.

A Figura 4.9 ilustra o processo de validação de um certificado recebido 

por uma entidade, seja um certificado de identidade ou de atributo. A seqüência 

inicia-se com a entidade “A” enviando seu certificado de entidade ou de atributo 

para a entidade “B”, solicitando determinado serviço. O serviço de certificação 

(representado pelo middleware na Figura), solicita ao serviço de diretório a 

construção do caminho de certificação.  Em seguida o serviço solicita às CAs a 

validação dos certificados que compõem esse caminho. As CAs retornam o 

resultado (válido ou inválido). Com base no resultado, tem-se a informação de se 

o certificado enviado pela entidade “A” é válido ou não. Caso o certificado seja 

válido, a entidade “B” fornece o serviço solicitado pela  



Figura 4.8: Obtenção do status de revogação de um certificado de 

identidade, de atributo ou proxy certificate.

entidade “A” e retorna o resultado. Caso seja inválido o resultado retornado pela 

entidade “B” será a negação do serviço.  

A Figura 4.10 ilustra o processo de emissão e validação de um proxy

certificate. Inicialmente, a entidade “B” (representante) solicita à entidade “A” a 

emissão do proxy cerificate. A entidade “A”, após emitir o proxy certificate, o 

envia para a entidade solicitante. A entidade “B”, de posse do proxy certificate, o 

envia para a entidade “C”, solicitando a realização de determinada tarefa. Essa 

entidade inicia o processo de validação do proxy certificate. Para tanto, invoca a 

função de validação oferecida pelo serviço de certificação (representado pelo 

middleware na Figura), recupera os certificados de identidade e de atributos, 

através das referências aos mesmos contidas no proxy certificate. Em seguida, 

chama a função validate que irá validar os mesmos. 



Figura 4.9: Processo de validação de certificados de identidade ou de 

atributo.

4.3 Formato dos Certificados 

Os certificados emitidos obedecerão aos formatos abaixo 

especificados:

a. Para o certificado de identidade:

(no de série do certificado), 

(identificador do algoritmo de assinatura), 

(DN do emissor), 

(período de validade), 

(DN do titular), 

(informação da chave pública do titular), 

(assinatura digital do emissor). 



Figura 4.10: Processo de emissão e validação de um proxy certificate

b. Para o certificado de atributo:

(DN do emissor do certificado X.509), 

(no de série do certificado X.509), 

(no de série do certificado de atributo), 

(identificador do algoritmo de assinatura), 

(DN da AA emissora do certificado de atributo), 

(período de validade), 

(DN do titular), 

 (atributos), 

(assinatura digital do emissor). 



É importante salientar que os dois primeiros campos referem-se ao 

certificado de identidade correspondente ao titular do certificado de atributo. 

Desta forma, o titular não precisa apresentar os dois certificados, mas apenas o 

certificado de atributo, pois ele já contém uma referência ao certificado de 

identidade deste titular, referência esta que compõe os dois primeiros campos do 

certificado de atributo. Isto possibilita que o destinatário do certificado de 

atributo obtenha o respectivo certificado de identidade.  

Os atributos são pares (nome, valor) onde se pode especificar 

quaisquer tipos de atributos, entre os quais o papel, para ser usado no controle 

de acesso baseado em papéis. O CORBASec, por exemplo, inclui atributos de 

segurança subdividindo-os em atributos de identidade e de privilégio onde, os 

atributos de privilégio inclui o Role (papel), GroupId (identificação do grupo a 

qual uma entidade pertence), etc. Portanto, usando o formato (nome, valor), 

proposto nesse trabalho, pode-se estabelecer quaisquer tipos de atributos.

c. Para o proxy certificate:

(no de série do certificado proxy), 

(identificador do algoritmo de assinatura), 

(DN do emissor), 

(referência ao certificado de identidade do emissor), 

(referência ao certificado de atributos do emissor), 

(período de validade), 

(DN do titular), 

(informação da chave pública do titular), 

(assinatura digital do emissor), 

(atributos delegados). 

39:F1:36 c=br, O=UFRN,  
ou= CAacademica

45:F2:63

C. Identidade C. Atributos Proxy certificate 



Figura 4.11: Exemplos de certificados. 

As referências do certificado de identidade e do certificado de atributo 

do emissor são compostas por número de série do certificado e entidade 

emissora do mesmo. A finalidade de incluir tais referências no proxy certificate é

permitir que, na validação, sejam recuperados os certificados de identidade e de 

atributos do emissor. Os atributos delegados devem ser um subconjunto dos 

atributos do emissor, pois este irá conceder privilégios ao representante e poderá 

conceder apenas privilégios que possui. 

A Figura 4.11 ilustra um exemplo dos três tipos de certificados que 

obedecem aos formatos anteriormente descritos. Inicialmente, um certificado de 

identidade é emitido pela CAacadêmica para o titular Caio Batista, associando-lhe 

sua respectiva chave pública. A seguir, é emitido pela AAtributos um certificado 

de atributos para o mesmo titular, que contem as referências ao certificado de 

53:1A:C2 

93E6A541B2A, 
RSA, SHA 

c=br, o=UFRN, 
ou=DIMAP,  

cn=Caio,  
sn=Batista

01/08/2004 
 00:00:00 a  
01/10/2004 

 00:00:00 

c=br,  
o=UFRN,

ou=
CAacademica 

RSA

nome: função, 
valor: aluno 

nome: matrícula, 
valor: 20021001 

nome: est. 
docência, 
valor: SD 

RSA

53:1A:C2

c=br, o=UFRN, 
ou=DIMAP,  

cn=Caio, 
sn=Batista

01/08/2004 a 
00:00;00 

01/10/2004 
00:00:00 

c=br,  
O=UFRN,

ou= AAatributos 

59:F2:45

39:F1:36
RSA

59:F2:45

c=br,  
o=UFRN,

ou= AAatributos

01/08/2004  
00:00;00 a  

01/10/2004  
00:00:00 

nome: est. docência,  
valor: SD

c=br, o=UFRN, 
ou=DIMAP,  

cn=Tiago, sn=Leiros 

53:1A:C2 

  84E5A781B3A, RSA, SHA 

c=br, o=UFRN,  
ou= CAacademica 

39:F1:36

c=br, o=UFRN,  
ou=DIMAP,  

cn=Caio, sn=Batista



identidade do mesmo e os atributos a ele conferidos. Finalmente, o titular desses 

certificados emite um proxy certificate para Tiago Leiros, que contem as 

referências aos certificados de identidade e de atributos do emissor, delegando 

ao seu representante o atributo “estágio docência em sistemas distribuídos”. Os 

tamanhos das chaves públicas, das assinaturas digitais e dos números de série 

dos certificados usados neste exemplo, são fictícios, não correspondendo aos 

tamanhos reais.  

4 . 4 F u n ç õ e s  r e f e r e n t e s  a o  S e r v i ç o  d e     
C e r t i f i c a ç ã o  D i g i t a l   

As funções providas pelo serviço de certificação digital são: 

create_certificate, revogatecert, get_certificate_status, get_certificate, validade, 

delegate, validate_proxy. A seguir tem-se o detalhamento de cada uma dessas 

funções:

certificate  create_certificate ( authorityid, subject_data) 

Esta função é genérica e é usada tanto para criar certificados de 

identidade quanto certificados de atributo. Para isso, a função tem dois 

parâmetros: o primeiro parâmetro, authorityid, identifica a autoridade 

específica a quem é solicitada a emissão do certificado (CA ou AA); o segundo 

parâmetro, subject_data, é uma estrutura que identifica o tipo do certificado 

(identidade ou atributo) e os dados do solicitante: 

struct  subject_data 

  string  type; 

  list  subjectlist;

O parâmetro type identifica o tipo de certificado (identidade ou 

atributo).

O parâmetro subjectlist é um conjunto de pares (nome, valor), 

preenchido de acordo com o formato do certificado sendo solicitado. Para o 



certificado de identidade, que identifica o titular do certificado, o subjectlist é 

composto por: 

(nome titular, valor), 

(sobrenome titular, valor), 

(organização, valor), 

(unidade org., valor), 

(e-mail, valor). 

Por exemplo, para a solicitação de um certificado de identidade para 

Caio Batista, da UFRN, DIMAp, cujo email é caiosergio@ppgsc.ufrn.br, o 

subjectlist seria: (nome_titular, Caio), (sobrenome_titular, Batista), 

(organização, UFRN), (unidade org., DIMAp), (email, caiosergio@ppgsc.ufrn.br)  

Para os certificados de atributos, o parâmetro subjectlist seria

composto por:

(DN do emissor do certificado X.509, valor) 

(no de série do certificado X.509, valor) 

(atributos, valor) 

Essa função de criação de certificados é invocada pelo usuário titular 

de um certificado ou pela AA ou e tem por objetivo criar um certificado de 

identidade ou de atributo e gerar o par de chaves nos casos dos certificado de 

identidade. Em conseqüência, a CA envia para o serviço de diretório uma cópia 

do certificado para possibilitar consultas públicas ao mesmo. Antes de criar o 

certificado, a CA deve autenticar o usuário através de investigação dos dados 

fornecidos ou em banco de dados de autenticação. Por sua vez, a AA antes de 

enviar para a CA a solicitação de emissão, deve autenticar o usuário com base no 

seu banco de dados ou através da presença física do solicitante com a 

documentação exigida. O retorno é uma estrutura que contém o certificado de 

identidade ou de atributo com todas as informações que compõem o mesmo, e, 

no caso de certificados de identidade, a chave privada (gerada pela CA ou AA), e 



o identificador do serviço de diretório onde serão publicadas as listas de 

certificados revogados e os certificados emitidos, para consulta pública. 

status revogatecert (issuerdn, serial number, authorityid) 

Esta função é invocada pelo usuário ou pela AA e tem por objetivo 

solicitar a revogação de um certificado (de identidade ou de atributo). O 

parâmetro issuerdn especifica o DN da entidade emissora do certificado; 

authority especifica a autoridade a quem é solicitada a revogação do certificado 

(CA ou AA); serialnumber, o número de série do certificado a ser revogado. O 

retorno é o status de revogação (se revogou ou não). Note que um proxy

certificate não pode ser revogado uma vez que não é armazenado em um serviço 

de diretório, ficando em poder da entidade representante. Isto, porém não 

representa maiores ameaças, pois um proxy certificate tem um tempo de vida 

limitado a horas, e, no caso do seu comprometimento, não haveria tempo 

suficiente para ser feito grande uso do mesmo. 

status get_certificate_status (issuerdn, serialnumber, authorityid)  

Esta função é invocada pela entidade destinatária de um certificado de 

identidade e/ou de atributo e/ou proxy certificate e tem como objetivo consultar 

se um certificado de identidade e/ou de atributo recebido é válido ou foi 

revogado. No caso de receber um proxy certificate, a entidade destinatária do 

mesmo usa as referencias nele contidas para os certificados de identidade e de 

atributo do seu emissor para recuperar esses certificados e consultar se tais 

certificados (de identidade e de atributo) da entidade representada são válidos ou 

foram revogados. Desta forma verifica-se se o emissor do proxy certificate pode 

delegar atributos. O parâmetro issuerdn especifica o DN da entidade emissora 

do certificado; serialnumber especifica o número de série do certificado cujo 

status está sendo consultado; authorityid o identicador da CA ou do serviço de 



diretório que está sendo consultado. O retorno é o status de revogação 

(revogado ou válido).

status validate (issuerdn, serialnumber, authorityid)  

Esta função é invocada pela entidade destinatária do certificado e tem 

por objetivo validar um certificado recebido seja um certificado de identidade ou 

um certificado de atributo. O parâmetro issuerdn especifica o DN da entidade 

emissora do certificado; serialnumber especifica o número de série do 

certificado; authorityid o identificador do serviço de diretório que realizará o 

caminho de certificação e retornará a lista de certificados que compõem tal 

caminho. Por exemplo, em usando-se o LDAP, o mesmo retorna o caminho de 

certificação, conforme descrito no Capítulo 2. Tal lista será usada pelo 

procedimento de validação interno da função validate que interage com a(s) 

CA(s) para certificar-se que cada certificado no caminho é íntegro, está no seu 

período de validade e não foi revogado.

certificate  get_certificate (subscribername, authorityidlist ) 

Esta função é invocada pelo usuário titular de um certificado de 

identidade ou de atributos para recuperar um certificado perdido ou armazenado 

remotamente, ou por um usuário qualquer para obter o certificado de terceiros. 

O parâmetro subscribername especifica o nome e sobrenome do usuário 

proprietário do(s) certificado(s); authorityidlist, a lista das CAs ou dos serviços 

de diretório onde se deseja pesquisar o(s) certificado(s) do usuário ou de 

terceiros. O retorno é o certificado(s) de identidade ou de atributo do usuário ou 

de terceiros. 

proxy_certificate delegate(issuerdn, subject_proxy) 



Esta é uma função invocada pela entidade que deseja um proxy

certificate (entidade representante) solicitando a delegação de atributos à 

entidade representada (emissora do proxy certificate). Para tanto, a entidade 

representante gera um par de chaves pública/privada para, em seguida, solicitar 

o proxy certificate ao emissor (issuerdn) enviando, no parâmetro 

subject_proxy , a chave pública gerada e sua identificação para compor o seu 

DN. A entidade representada emite o proxy certificate, o assina com sua chave 

privada, e o envia para o representante. 

status validate_proxy (proxy_certificate) 

Esta é uma função invocada pela terceira parte que recebe um proxy

certificate. O parâmetro proxy_certificate é o certificado recebido pela terceira 

parte. Como o proxy_certificate contém as referências para os certificados de 

identidade e de atributo do seu emissor, então essa função validate pode 

recuperar tais certificados. De posse de tais certificados, esta função chama a 

função get_certificate_status para consultar se tais certificados (de identidade e 

de atributo) da entidade representada (emitido por uma CA e por uma AA) são 

válidos ou foram revogados. A função também invoca a função validate para 

validar os referidos certificados.

As funções seguintes são internas do serviço de certificação digital: 

void publicate_revogatecert (issuerdn, serialnumber, date, 

id_directory) 

Esta é uma função interna da CA e da AA e tem por objetivo incluir 

cada certificado de identidade e/ou de atributo revogado na "lista de revogação 

de certificados" que será disponibilizada no serviço de diretório. O parâmetro 

issuerdn especifica o DN da entidade emissora do certificado; serialnumber 

especifica o número de série do certificado revogado; date, a data de revogação 



do certificado e id_directory o identicador do serviço de diretório. Não há 

valores de retorno.

void remove _revogatecert (issuerdn, serialnumber, id_directory) 

Esta é uma função interna da CA e da AA e tem por objetivo remover 

um certificado de identidade e/ou de atributo da "lista de revogação de 

certificados", tornando-o válido novamente. O parâmetro issuerdn especifica o 

DN da entidade emissora do certificado; serialnumber especifica o número de 

série do certificado revogado e id_directory o identificador do serviço de 

diretório. Não há valores de retorno.



Capítulo 5 

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO 

DIGITAL PARA A PLATAFORMA CORBA 

Descreveremos nesse Capítulo a implementação, na plataforma 

CORBA, do Serviço de Certificação Digital proposto nesse trabalho. No projeto da 

implementação, primeiramente especificamos a interface do serviço, de acordo 

com o que foi determinado no Capítulo 4. Em seguida, especificamos as 

interfaces relativas às entidades que compõem o serviço de certificação digital. 

Essa segunda parte é específica da implementação CORBA realizada, no entanto 

visa cumprir o objetivo de portabilidade para diversos tipos de entidades 

certificadoras. Ou seja, na implementação foi utilizada uma CA específica 

implementada como um objeto CORBA, porém prevendo que pode vir a ser 

utilizada qualquer outra CA. 

O ambiente de implementação do serviço é composto pela linguagem 

Java, pela plataforma CORBA e pelo LDAP. A implementação CORBA utilizada foi 

a que está incluída no J2SDK 1.4. A linguagem de programação utilizada para 

implementação dos objetos e dos clientes foi a linguagem Java. O Serviço de 



diretório utilizado foi o LDAP, especificamente a implementação OpenLDAP, por 

ser um software livre. 

A Seção 5.1 mostra o diagrama de classes especificado para a 

implementação do serviço. A Seção 5.2 comenta, brevemente, sobre a 

implementação, ilustrando trechos de códigos de alguns dos principais métodos. 

Na Seção 5.3 é apresentado um estudo de caso em que ilustramos com detalhes 

o código de uma aplicação que utiliza a implementação do serviço de certificação.  

5 . 1   C l a s s e s  

Figura 5.1: Diagrama de classes. 



Na Figura 5.1 é mostrado o diagrama de classes que especifica as 

classes implementadas. 

A classe COSCertificationService representa o serviço como um todo, 

agregando os componentes do serviço. 

A classe DirectoryService é responsável por fazer acesso ao OpenLDAP 

para armazenar/recuperar objetos, além de ser responsável por determinar o 

caminho de certificação, que será abordado posteriormente.  

A classe CertificationAuthority representa a entidade certificadora, 

responsável por criar certificados de identidade (IdentityCertificate), validar os 

tipos de certificados, recuperar status de um certificado (válido,revogado), 

solicitar ao serviço de diretório a publicação/localização de certificados e listas de 

revogação.

A classe AttributeAuthority representa a autoridade responsável por 

criar certificados de atributos, solicitar certificados de identidade e validar os 

demais tipos de certificados. Ela também atua com LRA, fazendo solicitações a 

entidades certificadoras e tem como função solicitar revogações de certificados e 

autenticações de informação de titulares de certificados.  

A classe Certificate é uma generalização dos tipos de certificados, 

concentrando informações comuns aos demais tipos certificados. As classes 

IdentityCertificate, AttributeCertificate e ProxyCertificate representam 

respectivamente o certificado de identidade, o certificado de atributos e os proxy 

certificates, que foram abordados nos Capítulos anteriores.  

A classe RevogationList representa a lista de revogação que está 

associada a uma CA, pois toda CA possui apenas uma lista de revogação. Essa, 

por sua vez, é publicada no OpenLDAP, através da classe DirectoryService.

A classe TrustHierarchy é utilizada para especificar a relação de 

confiança (quem confia em quem), necessária para dar suporte a construção do 



caminho de validação. Assim é possível uma entidade configurar em quais outras 

entidades do serviço ou do sistema ela confia. 

5 . 2   D e s c r i ç ã o  

Na implementação do método para criação de certificados de 

identidade e de proxy, para geração de chaves foi utilizado o pacote 

java.security. A Figura 5.2 refere-se ao código da geração do par de chaves, 

privada e pública, e a geração da assinatura. 

Figura 5.2: Trecho de código para geração de chaves. 

Os objetos usados nesse código são objetos disponibilizados pelo 

pacote java.security. São eles: KeyPairGenerator, SecureRandom, KeyPair, 

PublicKey, PrivateKey e Signature. Na linha 1 o objeto do tipo KeyPairGenerator é 

criado utilizando, para geração de chaves criptográficas, o algoritmo DAS(Digital 

Signature Algorithm) provido pela SUN. Na linha 2 é criada uma instância do 

objeto SecureRandom que é um gerador seguro de numero aleatórios, utilizando 

o algoritmo especificado, no caso o “SHA1PRNG” que segue a especificação do 

IEEE P1363. Na linha 3 é iniciado o processo de geração de chaves, com tamanho 

1024 e utilizando o objeto para geração de números aleatórios. Em seguida é 

gerado o par de chaves (privada/pública) e então é iniciado o processo de 

assinatura. Utilizamos a referência do objeto como dado a ser assinado, já que 

no processo convencional é assinado com base nas informações do usuário. 

1 KeyPairGenerator keyGen = KeyPairGenerator.getInstance("DSA", 
"SUN");
2 SecureRandom random = SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG", 
"SUN");
3 keyGen.initialize(1024, random); 
4 KeyPair pair = keyGen.generateKeyPair(); 
5 PrivateKey priv = pair.getPrivate(); 
6 PublicKey pub = pair.getPublic(); 
7 Signature dsa = Signature.getInstance("SHA1withDSA", "SUN”); 
8 dsa.initSign(privPk);//Chave privada da entidade emissora 



Depois desses passos é criado o objeto do tipo IdentityCertificate, que se refere 

ao certificado de identidade. 

Para publicar os certificados e lista de revogações, utilizamos a API do 

Java javax.naming e javax.naming.directory que oferece suporte a manipulação 

de diretórios. O OpenLDAP oferece schemas para armazenar tanto objetos 

CORBA como objetos Java, essa característica facilita a implementação do 

serviço. O trecho de código da Figura 5.3 descreve a parte do código da classe 

Directory Service que faz a comunicação com o OpenLDAP. 

Figura 5.3: Publicação de objetos no serviço de diretório. 

A linha 2 cria um objeto DirContext que provê métodos para 

manipulação de serviços de diretórios. O parâmetro passado para o construtor 

InitialDirContext é uma Hashtable que contém a configuração para realizar o 

acesso ao serviço de diretórios. Na linha 3 o objeto é armazenado no OpenLDAP. 

Vale ressaltar que, para colocar uma entrada num serviço de diretório, é

necessário associar um DN (Distinguished Name) que deve ser único no escopo 

dos diretórios, tal que, para acessar esse objeto, basta saber o DN. 

Para realizar o caminho de certificação é necessário configurar a 

hierarquia das entidades, ou seja, quem confia em quem. Os métodos 

tradicionais utilizam o caminho através do certificados das CA. Porém, nesse 

trabalho, prevemos também que o objeto que esteja oferecendo um determinado 

serviço não seja certificado por nenhuma entidade, o que, pelo método 

tradicional, seria impossível que esse serviço fosse utilizado, devido à falta de 

certificação. Para evitar esse problema, um objeto deve configurar as entidades 

certificadoras nas quais ele confia, de tal que forma que seja possível validar o 

1 try{ 
2     DirContext dir=new InitialDirContext(env); 
3      dir.rebind(dn,obj); 
4 }catch(Exception e){e.printStackTrace();} 



certificado. Então, para que um cliente utilize seus serviços, ele deve apresentar 

um certificado, seja de identidade, atributo ou proxy. Para dar suporte a 

configuração da relação de confiança, definimos uma interface chamada 

TrustHierarchy que especifica em quais entidades (CA,AA) uma determinada 

entidade confia, de tal forma que, possamos realizar tal processo, como foi 

especificado no Capítulo 2. Na Figura 5.4 temos uma descrição de uma hierarquia 

exemplo utilizado no estudo de caso, que abordaremos na próxima Seção. 

Figura 5.4: Hierarquia de confiança. 

Esta Figura mostra que uma determinada Entidade A solicita serviços 

de uma entidade B. Para isso, a entidade B requisita a apresentação de um 

certificado, que foi emitido pela CA denominada CertSign para a Entidade A. 

Como a entidade B não tem relação direta de confiança com a entidade A, é 

necessário encontrar o ponto de confiança mútuo que fornece suporte para essa 

validação, ou seja, a CA AndSign. Na implementação, dado um determinado 

objeto, procura-se toda sua hierarquia para encontrar o ponto comum entre dois 



objetos. Caso não haja ponto em comum, o certificado não é aceito pela entidade 

provedora dos serviços. O ponto em comum diz respeito à CA em que ambas as 

entidades confiam. De posse dessa CA, é dada continuidade ao processo de 

validação, onde se verifica se o certificado é válido. Passos adicionais podem ser 

necessários dependendo do tipo de certificado. Por exemplo, no caso de 

certificados de atributos deve-se analisar a questão dos papéis que o certificado 

especifica para o seu proprietário. 

Figura 5.5: Código para encontrar ponto de confiança mútuo.

No trecho de código da Figura 5.5 é ilustrado o fragmento de duas 

funções utilizadas para encontrar o ponto de confiança mútuo. Na primeira parte 

é realizada uma busca em profundidade onde, dado um ponto de origem, 

procuram-se todos os nós (CA) que compõem a sub-hierarquia a partir da 

origem. Como desejamos saber o ponto em comum entre dois pontos, basta 

recuperar as sub-hierarquias de ambos os pontos para em seguida procurar por 

pontos em comum dentre essas sub-hierarquias. Caso exista esse ponto em 

comum, é retornada a CA correspondente a tal ponto em comum. Se o retorno 

for diferente de nulo, o objeto que recebeu o certificado confia na entidade 

emissora do mesmo, podendo assim ocorrer a validação do certificado.

1  CertificationAuthority ca=getCA(_env,_caName); 

2         for(int i=0;i<ca.trt.trustedEntities.size();i++){ 

3            hierarq.addElement(ca.trt.trustedEntities.elementAt(i)); 

4           trustedHierachy((String)ca.trt.trustedEntities.elementAt(i),hierarq,_env); 

5          } 

 //Localiza Ponto eh comum 

1 for(int i=0;i<caT1.size();i++){ 

2 if (caT2.indexOf(caT1.elementAt(i))!=-1){ 

3            return getCA(_env,(String)caT1.elementAt(i)); 

4           } 

5        } 



Os certificados de atributos são extremamente importantes para 

atribuição de papéis, que definem os aspectos de segurança em termos de perfis. 

Figura 5.6: Adicionar/recuperar atributos do certificado de atributos. 

O trecho de código da Figura 5.6 ilustra os métodos pertencentes ao 

certificado de atributos responsáveis por adicionar/recuperar atributos no campo 

específico para colocar a lista de pares (nome,valor). 

No processo de validação de certificados verifica-se se o mesmo está 

válido (não expirado, não revogado). No trecho de código da Figura 5.7 temos o 

processo de validação da assinatura da entidade emissora. No código estão os 

passos necessários para validar a assinatura  da entidade emissora, utilizando a 

chave publica da mesma. Inicialmente é instanciado um objeto do tipo Signature

com o algoritmo “SHA1withDSA”. Em seguida, tem início o processo de 

verificação, passando a chave pública da entidade emissora do certificado. Na 

seqüência analisa-se se assinatura contida no certificado realmente corresponde 

a assinatura da entidade emissora, para que, em seguida, o mesmo possa ser 

validado ou não. 

Figura 5.7: Validação da chave pública. 

1 public void addAttribute(String attName,Object value){ 
2  this.attributes.put(attName,value); 
3 } 
4 public Object getAttribute(String attName){ 
5  return this.attributes.get(attName); 
6 } 

 1 Signature sig = Signature.getInstance("SHA1withDSA", "SUN"); 
 2  sig.initVerify(pubKey); 
 3  sig.update(obj.toString().getBytes()); 
 4  if (!sig.verify(cert.assinatura())) 
 5      return false; 



5 . 3  E s t u d o  d e  C a s o :  S i s t e m a  d e  C o n t r o l e  

B a n c á r i o

Nesta Seção discutiremos um estudo de caso que demonstra as 

funcionalidades do serviço de certificação digital implementado na plataforma 

CORBA. Nesse estudo de caso são mostradas situações em que podemos 

facilmente destacar o uso de requisitos de segurança, com relação à certificação. 

A aplicação simula o funcionamento simplificado de um banco. 

Os requisitos de segurança, utilizados pela aplicação bancária são: 

Controle de Acesso, Autenticação e Delegação. O sistema de Controle Bancário 

provê funcionalidades como: abertura e encerramento de contas, operações de 

movimentação de conta corrente (saldo/extrato, saque, depósito e 

transferências). 

O módulo AppBancaria contém a implementação dos objetos 

utilizados, sendo estes o objeto de Conta (Account), Cliente (Client) e Banco 

(Bank), que estão representados na Figura 5.8. 

Figura 5.8: Diagrama de classes da aplicação bancária. 



A classe Client possui dois atributos para guardar nome e telefone do 

cliente. Veremos posteriormente que, utilizando certificados de atributos, 

podemos colocar mais dados para o mesmo. A classe Account provê métodos 

para manipulação de contas, recuperação de saldos, realização de depósitos e 

saques, além de recuperação de informações sobre o proprietário da mesma. A 

classe Bank oferece operações para criar novas contas, armazenar as contas 

criadas, encerrar contas e realizar transferências entre as contas, além de fazer 

autenticação de senha. Essas classes representam os objetos CORBA 

implementados. Note que pode haver diferenças entre a especificação IDL e o 

diagrama de classes. Essas diferenças referem-se aos tipos utilizados, pois no 

diagrama de classe foi utilizado como base a linguagem java, e na interface, 

especificamos apenas os serviços oferecidos pelo objeto. Portanto, alguns 

métodos e atributos, específicos da linguagem Java, não estarão presentes na 

descrição IDL. As Figuras 5.9, 5.10 e 5.11 ilustram as interfaces dos objetos 

principais do sistema, em conformidade com a Figura 5.8. 

Figura 5.9: Interface Client.

1 interface Client{ 
2           string getName(); 
3           void setName(in string name); 
4           string getTelephone(); 
5           void setTelephone(in string telephone); 
6           Client newClient(in string name,in string telephone); 
7     };



Figura 5.10: Interface Bank

Figura 5.11: Interface Account 

Para implementação desse estudo de caso, assim como para a 

implementação do serviço de certificação digital, foi utilizada a linguagem Java. A 

aplicação é composta por três partes principais que interagem com o serviço de 

certificação: 

 A classe Server, responsável pela instalação das implementações dos 

objetos que oferecem os serviços descritos anteriormente e dão 

suporte a requisição das operações; 

 A classe Manager, responsável pela criação de certificados de 

identidade e de atributos, definição de papéis (nesse estudo de caso o 

certificado de atributos contém informações sobre o tipo de cliente – 

especial ou regular), úteis para conferir privilégios específicos e 

gerenciar tipos de movimentos;

1       interface Bank{ 
2   Account createAccount(in string password,in Client owner); 
3             Account getAccount(in long accNumber,in string password); 
4             short  transfer(in long id_Source,in string password,in double
                                                    amount,in long id_Dest);
5             void close(in long accNumber);
6             long getSize(); 
7      };

1 interface Account{ 
2          void deposit(in double amount); 
3          void withdraw(in double amount); 
4          double balance(); 
5          string getPassword(); 
6          void changePassword(in string password); 
7          Client getOwner(); 
8          void setOwner(in Client Owner); 
9          void setAccNumber(in long number); 
10         long getAccNumber(); 
11       };



 A classe Client que, com base nas configurações especificadas na 

classe Manager, utiliza os processos de validação, autenticação e 

delegação -  funcionalidades essas oferecidas pelo serviços.

Figura 5.12: Instalação do serviço de certificação no servidor. 

Na classe Server é feita a instalação das implementações no servidor e 

associação do objeto no serviço de nome para facilitar a localização dos mesmos. 

Para carregar o serviço, devemos instalar a sua implementação. Uma vez 

instalada, é possível invocar as funcionalidades do serviço. O trecho de código da 

Figura 5.12 ilustra a instalação da implementação do serviço de certificação. O 

trecho de código da Figura 5.13 ilustra os passos necessários para instalar a 

implementação do objeto Account. 

Figura 5.13: Instalação da implementação do objeto Account

O trecho de código ilustrado na Figura 5.14 mostra a implementação 

do método createAccount da classe Bank, que recebe como parâmetros a senha e 

a referência ao objeto do tipo Client. 

1     COSCertificationServiceImpl certService=new COSCertificationServiceImpl(); 
2     certService.setORB(orb); 
3     objRef=rootPOA.servant_to_reference(certService); 
4     COSCertificationService certServiceRef =
                                   COSCertificationServiceHelper.narrow(objRef); 
5     ncRef.rebind(ncRef.to_name(“COSService”),certServiceRef); 

1     AccountImpl accImpl=new AccountImpl(); 
2     accImpl.setORB(orb); 
3     objRef=rootPOA.servant_to_reference(accImpl); 
4     Account accountRef=AccountHelper.narrow(objRef); 
5     ncRef.rebind(ncRef.to_name("Account"),accountRef); 



Figura 5.14: Criação de uma nova conta. 

Para implementar objetos CORBA usando o Java, é necessário 

construir uma classe Servant que representa a implementação a ser registrada 

no servidor. Utilizando o programa idlj, que realiza o binding entre as linguagens 

idl e java, é gerado um conjunto de classes que servem de suporte para 

implementação do objeto. O objeto acc, na linha 4, é um servant para o objeto 

Account. Para que seja possível distinguir as contas registradas no servidor, cada 

nova conta tem uma referência nova que permite utilizarmos a implementação 

criada, distinguindo as contas. As contas são armazenadas em um vetor. A classe 

abstrata AccountHelper possui um método narrow responsável por transformar 

objetos da classe org.omg.CORBA.Object em uma instância da classe Account. 

Essa classe AccountHelper foi gerada pelo compilador idlj. 

1 public Account createAccount(String password,Client cliente){ 
2   try{ 
3     POA rootPOA=POAHelper.narrow(orb.resolve_initial_references("RootPOA"));
4     AccountImpl acc=new AccountImpl(); 
5     int num = listAccounts.size(); 
6     acc.setAccNumber(num + 1); 
7     acc.changePassword(password); 
8     acc.setOwner(cliente); 
9     org.omg.CORBA.Object objRef=rootPOA.servant_to_reference(acc); 
10    Account accountRef=AccountHelper.narrow(objRef); 
11    listAccounts.add(accountRef); 
12    return accountRef; 
13   }catch(Exception e){return null;} 
14  } 



Na Figura 5.15 é ilustrado o trecho de código responsável pela 

definição dos privilégios dos papéis. Nesse estudo de caso os papéis são dois: o 

papel Cliente Especial, permite saques limitados a até R$500,00 de saldo 

negativo, semelhante ao sistema de cheque especial, enquanto que o papel de 

Cliente Gerencial permite saques sem limite, ou seja, o cliente pode retirar 

qualquer valor.  

Figura 5.15: Definição dos privilégios dos papéis 

Na classe Manager são criados os certificados bem como as CAs e AAs 

utilizadas na implementação, definindo a hierarquia de confiança, conforme 

especificado na Figura 5.4. A Figura 5.16 ilustra a implementação da classe 

Manager onde são criadas as entidades certificadoras, tanto de atributo como de 

identidade. Na linha 1 é recuperada a implementação do serviço instalada no 

servidor. Na linha 2 é criada um autoridade de atributo chamada "aa001". Das 

linhas 3 a 6 são criadas 4 autoridades certificadoras (CA) que irão compor o 

esquema de hierarquia apresentado na Figura 5.1. O código que representa essa 

criação é mostrado das linhas 7 à 10. Das linhas 12 a 17 são criadas várias 

instâncias da classe cliente, que representam os clientes do banco. Nas linhas 18 

a 22 é criado o banco Borogodó, abertas  

1   public void doWithdraw(String role,int id_count,String
                                  password,double amount){ 
2 Account acc=bank.getAccount(id_count,password); 
3 if (role.equals("Cliente Especial")){ 
4  if (acc.balance()-amount>=-500)//Saldo devedor 
5   acc.withdraw(amount); 
6 }  
7 else if (role.equals("Cliente Gerencial")){ 
8   acc.withdraw(amount); 
9  } 
10 else{
11  if (acc.balance()-withdraw>=0) 
12   acc.withdraw(amount); 
13 }
14 }



Figura 5.16: Implementação do Manager

duas contas relativas aos clientes “André Gustavo” e “Thais Batista” e realizados 

movimentos de depósito nas contas. Nas linhas 23 e 24 são criados dois 

certificados de identidade para os clientes “André Gustavo” e “Thais Batista”. O 

objeto que os representa é passado como parâmetro, pois são os titulares dos 

certificados. Nas linhas 25 a 28 são criados dois certificados de atributo, que 

conterão informações relativas aos papéis de seus titulares, utilizado pelo 

servidor. Os parâmetros para criação do certificado de atributo são o objeto 

titular do mesmo e o número serial do certificado de identidade. A linha 30 tem o 

1    COSCertificationService coss =
       COSSertificationServiceHelper.narrow(ncref.resolve_str("COSService"));
2     AttributeAuthority aa=new AttributeAuthority("aa0001"); 
3     CertificationAuthority
                andSign=coss.newCertificationAuthority("andSign"); 
4     CertificationAuthority
                tstSign=coss.newCertificationAuthority("tstSign"); 
5     CertificationAuthority
                certSign=coss.CertificationAuthority("certSign"); 
6     CertificationAuthority
                coSign=coss.newCertificationAuthority("coSign"); 
7     /*Definição da Hierarquia de Confiança*/ 
8     certSign.trt.trustIn(tstSign.caName); 
9     tstSign.trt.trustIn(andSign.caName); 
10    coSign.trt.trustIn(andSign.caName); 
11    Client cliFactory=ClientHelper.narrow(ncRef.resolve_str("Client")); 
12    Client cli01=cliFactory.newClient("André Gustavo","209-8765"); 
13    ncRef.rebind(ncRef.to_name("CliAndre"),cli01); 
14    Client cli02=cliFactory.newClient("Caio Batista","201-2514"); 
15    ncRef.rebind(ncRef.to_name("CliCaio"),cli02); 
16    Client cli03=cliFactory.newClient("Thais Batista","222-7845"); 
17    ncRef.rebind(ncRef.to_name("CliThais"),cli03); 
18    Bank bankBorogodo=BankHelper.narrow(ncRef.resolve_str("Bank")); 
19    Account acc1=bankBorogodo.createAccount("test",cli01); 
20    Account acc2=bankBorogodo.createAccount("123",cli03); 
21    acc1.deposit(200); 
22    acc2.deposit(125); 
23    IdentityCertificate
                cert001=certSign.createIdentityCertificate(cli01); 
24    IdentityCertificate
                cert002=coSign.createIdentityCertificate(cli03); 
25 AttributeCertificate attCert =  
              aa.createAttributeCertificate(cli03,cert002.serialNumber); 
26    aa.addAttribute("Role","Cliente Especial"); 
27    AttributeCertificate attCert2 =
              aa.createAttributeCertificate(cli01,cert002.serialNumber); 
28    attCert2.addAttribute("Role","Cliente Gerencial"); 
29 /*Delegação*/ 
30    ProxyCertificate prxCert =
coss.createProxyCertificate(cert001.serialNumber,attCert.serialNumber,cli03);



código de criação de um proxy certificate que representa a delegação do cliente 

“André Gustavo” ao cliente “Thais Batista”. Dessa forma, a cliente “Thais Batista” 

pode movimentar a conta do cliente “André Gustavo”. 

A Figura 5.17 ilustra o código da aplicação que acessa os serviços do 

banco.

Figura 5.17: Autenticação dos clientes 

Neste exemplo demonstramos a utilização da validação dos 

certificados identidade e do proxy. O cliente “André Gustavo” deseja retirar 800 

reais de sua conta. Como no trecho de código anterior, a conta desse cliente foi 

inicializada com 200 reais, seria impossível retirar esse montante se seu papel 

não fosse de “cliente gerencial”. Os certificados são autenticados antes do envio 

da requisição do serviço, para não onerar a requisição que acontece via rede. Na 

linha 3 é realizado o caminho de certificação abordado anteriormente, os 

parâmetros passados são o DN da entidade emissora do certificado de identidade 

e o array contendo as entidades que o servidor confia diretamente, tendo como 

retorno a entidade em que ambos confiam. Se tal entidade não for encontrada, é 

1 DirectoryService dsLdap=coss.createDirectoryService(env); 
2 AttributeCertificate  attCert =
            (AttributeCertificate)dsLdap.getObject(“cn=Att001”); 
3 CertificationAuthority ca =
    dsLdap.getCertificationPath(attcert.issuerIdentityCertificate,server.trt); 
4 If (ca!=null){ 
5 /*O Server confia na entidade emissora*/ 
6 ca=coss.getCa(attCert.issuerIdentityCertificate); 
7 if (ca.validate(attCert)){ 
8    server.doWithdraw(attCert.getAttribute(“Role”),1,”test”,800); 
9 } 
10 ProxyCertificate prx =      
                    (ProxyCertificate)dsLdap.getObject(“cn=Prx001”); 
11     if (coss.validateProxy(prx)){         
12        AttributeCertificate att =(AttributeCertificate)dsLdap.getObject(
                                          “cn=”+prx.dnAttributeCertificate); 
13    server.doDeposit(att.getAttribute(“Role”),1,”teste”,300); 
14     } 
15 } 



retornado null. Da linha 4 até a linha 9 é realizado o processo descrito 

anteriormente em que o cliente “André Gustavo” deseja fazer um saque de 800 

reais, mas antes disso o certificado de atributos é validado e a validação do 

certificado de identidade ocorre indiretamente. Das linhas 10 a 13 a cliente 

“Thais Batista” deseja fazer um depósito na conta do cliente “André Gustavo”. 

Para realizar essa operação é apresentado o certificado de proxy que, se válido, 

mostra que a entidade possuidora do certificado está representando o cliente 

“André Gustavo”,pois apenas o cliente pode manipular sua conta 

(depósito,saque).



Capítulo 6 

TRABALHOS RELACIONADOS 

6.1 U s a n d o  C e r t i f i c a d o s  S P K I  p a r a  
A u t o r i z a ç ã o  e m  S i s t e m a s  O r i e n t a d o s  a  
O b j e t o s  b a s e a d o s  e m  C O R B A .  

O objetivo deste trabalho [Lampinen 1999] é apresentar uma forma 

de implementar autorização em aplicações distribuídas baseadas em CORBA 

através de certificados SPKI (Simple Public Key Infrastructure) [Ellisson 1998]. O 

trabalho ressalta as suas vantagens em relação às soluções tradicionais baseadas 

em listas de controle de acesso alegando que as estratégias de autorização e 

controle de acesso baseadas em listas de controle de acesso são implementadas 

como entradas de banco de dados e empregam sistemas cliente/servidor. Estes 

aspectos restringem a escalabilidade em ambientes distribuídos e dificulta o 

suporte a anonimato e privacidade, uma vez que usam nomes únicos globais 

mapeados em direitos de acesso. Além disso, impede a possibilidade de delegar 

autorizações a uma terceira parte. 

O trabalho propõe uma arquitetura baseada no uso de certificados 

SPKI para controle de acesso distribuído, adequado para aplicações distribuídas 

em larga escala uma vez que possibilita o anonimato e privacidade. A 



implementação é baseada em CORBA. A Figura 6.1 mostra os elementos da 

implementação CORBA para autorização com certificados SPKI. A arquitetura 

baseia-se na idéia de autorização de acesso a recursos concedidas através de 

delegação de certificados a clientes. Em cada acesso feito por um cliente o 

certificado é verificado por um servidor que filtra solicitações não autorizadas.  

Solicitações autorizadas conferem ao cliente acesso a determinado recurso. 

Objetos recursos oferecem interfaces para vários recursos computacionais, por 

exemplo, servidores de conteúdo digital, serviço de processamento de dados 

num grande supercomputador ou serviços de informação. Em adição a 

implementar uma interface comum para o recurso, cada objeto do recurso 

também oferece uma interface de serviço específica do recurso, a qual fornece o 

serviço para os clientes.

Figura 6.1: Arquitetura baseada em CORBA com SPKI.

A arquitetura é composta por cinco componentes: 

Cliente Revendedor 

Resolvedor

Fábrica de 
Recursos

Servidor de 
Recursos

Recurso
2.

1.
6.

7.

5.

3.

8.

4.

9.



a. Revendedores: Terceira parte que vende aos clientes o acesso aos 

recursos, através da delegação do certificado obtido do servidor de 

recursos, após o cliente fornecer sua chave pública.

b.  Clientes: São os usuários finais dos serviços fornecidos pelos 

recursos. O cliente usa o certificado obtido para comunicação com o 

servidor de recursos, estabelecendo uma conexão com o servidor e 

solicitando a referência para um recurso.

c. Servidor de recursos: Servidor que faz a interação inicial com os 

clientes e trabalha como um proxy da fábrica de recursos, filtrando 

solicitações não autorizadas. No caso do cliente ter autorização para 

acesso ao recurso, o servidor de recursos solicita uma nova instância 

do objeto do recurso da fábrica de recursos e passa sua referencia 

para o cliente. 

d. Resolvedor: É responsável por tentar criar a cadeia de certificados que 

fornece autorização para o recurso solicitado. Nessa cadeia o emissor 

do primeiro certificado é o servidor de recursos e o usuário titular do 

último é o cliente solicitante do recurso. É também encarregado de 

verificar a validade de cada certificado e analisar as permissões nos 

certificados. O resolvedor pode retirar certificados de algum tipo de 

armazenamento como soluções baseadas em DNS, ou no serviço de 

diretório X.500, ou no LDAP. 

e.  Fábrica de recursos: É responsável por criar e gerenciar instâncias dos 

objetos do recurso, como também aceitar solicitações dos clientes 

para instâncias dos recursos e efetuar as verificações necessárias para 

cada chamada. Pode executar na mesma máquina do servidor de 

recursos ou em outra máquina. 



O trabalho implementa a arquitetura usando as funcionalidades do 

CORBA Security Service o que significa usar o objeto current para passar 

transparentemente os certificados de cada cliente para o servidor. Isto evita 

trabalho redundante e torna a implementação de segurança transparente para os 

desenvolvedores das aplicações. Como um procedimento inicial, os clientes 

passam todos os seus certificados para o contexto seguro (objeto current) e 

passam a usar os serviços fornecidos pelo servidor sem ter que adicionar 

parâmetros a cada chamada de método. A Figura 6.2 ilustra tal estratégia.  

Após o servidor receber a chamada de método, todos os objetos no 

lado do servidor são responsáveis por obter os certificados dos clientes do 

contexto seguro e executar as necessárias verificações antes de garantir acesso 

aos recursos.  

Figura 6.2: Passando os certificados no objeto current.
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A política de controle de acesso implementa a interface AccessDecision

e usa o resolvedor para verificar se o certificado obtido do contexto seguro da 

invocação do método é uma parte válida da cadeia de certificados. Caso positivo 

a AccessDecision deixa a chamada do método passar para o servidor de recursos, 

conforme ilustrado na Figura 6.3.  

Figura 6.3: Verificação de autorização no servidor.

O AccessDecision é automaticamente invocado para cada chamada de 

método. Isso significa que a verificação de autorização é feita antes da chamada 

do método chegar ao servidor de recursos.  

A implementação baseia-se no padrão CORBA e é implementada em 

Java. O trabalho não implementa o CORBA Security Service Level 2 pela escassez 

de ORBs que o suportassem fora dos Estados Unidos, tendo os próprios autores 

implementado algumas funcionalidades. A implementação assume que as 

comunicações entre componentes situados em máquinas separadas são 

encriptadas e protegidas contra modificações não autorizadas, através do uso do 
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protocolo IIOP [OMG 2004] sobre SSL, mas soluções como IPSec [Atkinson 1995 

] podem ser usadas. 

Um dos problemas da arquitetura proposta nesse trabalho é o fato de 

armazenar todos os certificados do cliente no objeto current. Isso requer uma 

grande quantidade de espaço caso o cliente tenha vários certificados. Outro 

problema está na verificação on-line para cada solicitação feita por um cliente. 

Isso pode afetar significantemente o tempo de resposta. Para resolver esse 

problema o trabalho sugere uma futura extensão onde iria se estabelecer uma 

sessão de  conexão entre o cliente e o recurso com limites de tempo onde um 

certificado é válido. Dessa forma, o certificado seria verificado apenas no início da 

sessão e diversas chamadas de métodos poderiam acontecer durante uma 

sessão.

6.2 R e f l e x õ e s  s o b r e  X . 5 0 9  e  L D A P .  C o m o  a  
s e p a r a ç ã o  e n t r e  i d e n t i d a d e  e  a t r i b u t o s  
p o d e  s i m p l i f i c a r  u m a  P K I  

O objetivo deste trabalho [Graaf e Carvalho 2004] é propor uma forma 

de mudar parte da filosofia da Infra-estrutura de chave pública especificada pelo 

padrão de PKI X.509. Para atingir esse objetivo, é proposto a existência de 

apenas uma Identity Authority (IA) que seria encarregada da emissão do 

certificado contendo nenhuma ou quase nenhuma identificação a respeito do seu 

titular, passando a existir várias Attribute Authority(AA), que seriam banco de 

dados LDAP, que forneceriam as credenciais associadas ao mesmo na forma de 

atributos. Essas modificações permitem às organizações modificarem 

detalhadamente as listas de controle de acesso e ao usuário mecanismos para 

selecionar que informações ele mostra a qual organização. Este sistema foi 

proposto pelos autores para ser adotado no projeto ICP-EDU, que é um projeto 

piloto da RNP para implementar uma PKI brasileira para a área acadêmica.  



Inicialmente os autores levantam os problemas existentes com os 

padrões de PKI X.509 e PKIX, alegando que o padrão X.509 é muito complexo e 

usa o ASN.1, que é uma forma muito complexa de definir estrutura de dados 

independentemente de linguagem de programação. Isso torna, por exemplo, 

bastante complexa a tarefa de especificar as extensões do certificado. Além 

disso, não há unanimidade sobre como Distinguished Names (DN) devem ser 

usados em certificados, por isso não há uniformidade nos certificados. O SSL, por 

exemplo, ignora o DN e usa URL para implementar autenticação do servidor. Para 

usuários finais o endereço de e-mail é uma escolha mais apropriada. Além disso, 

certificados X.509 têm atributos demais, que seriam necessários num cenário off-

line, mas dispensáveis no cenário on-line. Como um certificado pode ser 

revogado pelo seu titular ou pela CA, a parte que recebe o certificado deverá 

verificar sua validade através de consulta à lista de certificados revogados, não 

havendo, portanto, motivo para colocação de atributos no certificado, uma vez 

que será feita uma consulta on-line à base de dados da CA. Outro problema 

ressaltado refere-se a mudanças de atributos, pois como certificados são 

assinados digitalmente pela CA emissora, caso um atributo mude o certificado 

deve ser revogado e emitido um outro. O X.509 também não protege a 

privacidade, uma vez que publica os certificados emitidos em um repositório os 

quais contêm dados pessoais do titular. Também não dá suporte a delegação, 

que consistem em usuários finais criarem um novo par de chaves pública/privada 

e assinarem a primeira com sua chave privada principal, ou seja, criarem 

certificados como se fossem uma CA. Por fim, certificados X.509 são obscuros 

quanto à autenticação e gerenciamento de privilégios (controle de acesso). Em 

organizações distribuídas, os servidores de recursos irão permitir usuários apenas 

se puderem definir a sua própria política de acesso, que pode mudar a qualquer 

momento. Assim, os usuários se identificariam através de certificados e os 

privilégios de acesso seriam resolvidos localmente pelo servidor de recurso. 



O trabalho apresenta um exemplo utilizando a Grid Security 

Infrastructure (GSI) que consiste no compartilhamento de recursos 

computacionais de alta performance localizados em poucos centros com centenas 

de cientistas de dezenas de instituições. De forma a resolver os problemas 

relativos à autenticação e gerenciamento de privilégios (controle de acesso) a 

seguinte solução é proposta [Butler 2000]: (a)  usuários obtêm um certificado 

contendo apenas informações da identidade do usuário da CA de sua instituição, 

a Identity Authority (IA), constituída pelo endereço de e-mail e o nome do 

usuário, colocado como DN, desobedecendo assim o X.500, cuja idéia é que cada 

pessoa tenha um único identificador da forma: 

CommonName/OrganizationUnit/Organization/Country; (b) os organizadores do 

projeto constituem uma Virtual Organization (VO), e incluem os DN dos usuários 

em um diretório público, por exemplo, LDAP, definindo os privilégios desejados; 

(c) quando um usuário deseja usar um recurso ele envia seu certificado para 

provar sua identidade e mostrando que ele conhece sua chave privada 

correspondente. Uma vez convencido, o provedor de recursos acessa a base de 

dados da VO (LDAP) e obtém os atributos desse usuário e permite o acesso de 

acordo com as informações obtidas, como também da sua política local de 

segurança e prioridade. Assim, a GSI implementa uma clara separação entre 

identificação e gerenciamento de privilégios (controle de acesso).  

Finalmente, o trabalho expõe como seria uma PKI resultante da 

expansão da proposta de tal GSI. Nesta proposta seriam usados certificados de 

identificação para autorização enquanto as AA manteriam banco de dados LDAP 

on-line para fornecer dados de atributos dinamicamente, ou seja, não usa 

certificados de atributos como a PMI, mas armazena os atributos diretamente no 

LDAP.   

Nas PKI convencionais, para verificar a validade de um certificado 

retroativamente, é necessário que todas as ações da CA tenham selo de tempo, e 



sejam guardadas nos arquivos de log, particularmente a emissão e revogação, 

para que se possa reconstruir futuramente a situação em determinado momento. 

Assim cada vez que a CA faz alguma modificação nos atributos, isto requer um 

novo selo de tempo. A proposta deste trabalho explora uma forma diferente: Em 

vez do verificador retroativamente verificar a validade dos atributos, o que pode 

acontecer anos depois, a pessoa que assina obtém todos os atributos assinados 

pelas AA emissoras, com selo de tempo, antes de enviá-lo ao verificador, o que 

serve como uma fotografia da situação no momento em que ele assina. Neste 

caso, quando uma AA faz uma modificação nos atributos não há necessidade de 

selo de tempo, porém a cada solicitação um selo de tempo é necessário. 

Esta proposta tem a vantagem de prover flexibilidade pois: (a) as 

revogações só serão necessárias quando o DN muda ou há suspeita de 

comprometimento da chave; (b) se uma AA sente a necessidade de modificar um 

ou mais atributo, ela pode modificá-los sem problemas; (c) maior privacidade, 

pois os atributos só estão accessíveis por quem necessita deles. LDAP tem vários 

mecanismos de controle de acesso que pode esconder informações privadas de 

espiões; (d) nas PKI em larga escala, há a necessidade de concordância com as 

várias políticas de segurança, pois isto ocorre devido ao fato de ter que se 

estabelecer a identidade e os atributos antes da emissão do certificado. Nesta 

proposta, a separação entra a entidade responsável pela identificação e as 

responsáveis pelos atributos simplificam o problema; (e) esta infra-estrutura é 

mais simples que a PKI X.509 e a PMI; (f) há menos necessidade de CA emitindo 

vários certificados raiz com diferentes classes, criando várias estruturas 

paralelas. 

As desvantagens associadas são que o sistema requer que as AA 

disponham de serviço LDAP on-line 24 horas por dia e também provoca um maior 

tráfego na rede e possíveis gargalos. 



A proposta de separar IA de AA, pode ser aprofundada considerando-

se os certificados com pseudônimo para proteger a privacidade. Neste tipo de 

certificado usa-se um pseudônimo ou número aleatório como DN. A informação 

de identidade poderia ser considerada um atributo e colocada no servidor LDAP 

pela AA. 

6.3 I n t e g r a n d o  s e r v i ç o s  P M I  e m  a p l i c a ç õ e s  
C O R B A

O objetivo deste trabalho [López at al. 2003] é resolver o problema de 

controle de acesso no nível de aplicação. Para isso, o trabalho apresenta uma 

abordagem para a integração dos serviços de uma PMI (Privilege Management 

Infrastructure) externa em aplicações CORBA cientes de segurança. A solução é 

centrada no RAD (Resource Access Decision) [OMG 2001], um mecanismo usado 

para gerenciar políticas de controle de acesso. O trabalho propõe um modelo de 

controle de acesso denominado PMI-RAD. 

O trabalho utiliza certificados de atributos como parte da solução para 

o problema de controle de acesso distribuído, separando certificação de atributos 

das funcionalidades de controle de acesso. O sistema de controle de acesso usa 

um componente externo para fornecer a função de certificação de atributo. A 

implementação RAD solicita e verifica certificados de atributos da PMI de forma 

transparente para objetos CORBA.  

A integração de uma PMI externa no sistema de controle de acesso é 

baseada na descrição semântica dos serviços da PMI. O PMI-RAD emprega 

metadados para exprimir esta informação semântica. As tecnologias RDF-Schema 

[W3C 1999] e XML-Schema [W3C 2001] são usadas para representação de 

semânticas.



As infra-estruturas PKI e PMI são ligadas pelas informações contidas 

nos certificados de atributos, porém são autônomas e gerenciadas 

independentemente. Certificados de atributos são emitidos por AAs (Attribute 

Authority) e fornecem os meios de transportar informação de autorização (papel, 

membros de grupo, etc.). Certificados de atributos e de identidade são emitidos e 

gerenciados independentemente.

O modelo de referência do RAD define uma estrutura na qual uma 

larga variedade de políticas de controle de acesso são suportadas. Neste modelo, 

diferentes políticas devem ser definidas para cada objeto destino. Na prática, é 

freqüente que as políticas aplicáveis a vários objetos sejam instâncias de uma 

política mais geral. 

Essencialmente, o modelo de controle de acesso PMI-RAD proposto 

segue as especificações do padrão RAD. Os componentes deste modelo são: 

1. O primeiro componente é a PMI que permite a separação de 

certificados de atributos e funcionalidades de controle de acesso. É um 

componente comum a outras aplicações e externa a esse sistema. Os 

metadados que descrevem a PMI, representados como SOADs (source 

of authorization descriptions) consistem no aspecto principal para 

garantir a interoperabilidade.

2. Outro componente, o PMIClient, solicita certificados de atributos à PMI 

e os submete ao GlobalPolicyEvaluator, responsável pela avaliação da 

política de segurança. As solicitações de decisões de acesso dos 

clientes e SOADS são usadas por este componente para encontrar a 

entidade PMI a ser contatada para obter os certificados de atributos 

correspondentes.

3. Cada SOA (Source of Authorization) em uma PMI emite certificados 

para um pequeno número de atributos relacionados semanticamente. 

Outro mecanismo de descrição semântica, o SOAD, estabelece 



confiança entre os administradores de segurança e a PMI. Eles 

transportam informação semântica sobre os certificados emitidos por 

cada SOA para auxiliar os administradores de segurança na criação e 

validação semântica da política de controle de acesso. Eles são 

também usados pelo GlobalPolicyEvaluator para avaliação da política 

de segurança.  

4. O componente PolicyAssistant é uma ferramenta de gerenciamento 

que usa SOADs para especificação da política de segurança e PAS 

(Policy Applicability Specifications).  Adicionalmente, inclui 

componentes para validação automática de políticas de diferentes 

níveis, sintática e semanticamente. Portanto, este componente integra 

todas as ferramentas para facilitar a administração do sistema de 

controle de acesso. 

5. PAS (Policy Applicability Specifications) é uma outra ferramenta de 

gerenciamento usada para relacionar políticas de segurança e recursos 

através da inclusão das condições sobre semânticas dos recursos de 

destino. PAS é baseado em XML-Schema. A política de segurança é 

expressa usando SPL (Semantic Policy Language) que é uma 

linguagem baseada em XML-Schema, projetada para especificar a 

política de segurança de maneira simples. 

6. O componente SRR (Secured Resource Representation) é um 

mecanismo para descrição de propriedades sobre recursos, sendo 

adequado para o processo de alocação dinâmica de políticas de 

segurança aos recursos. Este meta-modelo semântico é usado para 

locar a correta política para cada recurso.  

7. Finalmente, o componente GlobalPolicyEvaluator incorpora as funções 

de locação de política de segurança e avaliação. 



A funcionalidade do sistema é descrita a seguir: Uma decisão de 

acesso é solicitada por um cliente invocando o método accessallowed( ) do 

AccessDecisionObject (ADO) passando um ResourceName, Operation e uma lista 

de SecAtribute que transporta informação de certificação mas não o certificado. A 

identidade é incluída como um endereço. O ADO consulta a PMI através de um 

PMIClient para obter uma lista atualizada de SecAtributes, incluindo atributos 

dinâmicos. O ADO consulta também o GlobalPolicyEvaluator. Este componente 

usa o PAS para obter as políticas aplicáveis além de instanciar e combinar todas 

as políticas aplicáveis usando várias fontes de metadados. Finalmente ele produz 

uma decisão de acesso final que é retornada para o cliente. 

Depois que recebe uma solicitação de acesso, o AccessDecisionObject

solicita os certificados de atributo do PMIClient e envia a solicitação de 

autorização para o GlobalPolicyEvaluator. Usando SOADs para determinar que nó 

da PMI deve ser contatado, o PMIClient envia os certificados de atributo para o 

nó apropriado. 

O GlobalPolicyEvaluator analisa a semântica dos metadados disponível

para o recurso de destino contido na SRR, encontra o PAS apropriado e recupera 

o necessário SOADs. Usando essa informação, o GlobalPolicyEvaluator é capaz de 

encontrar as políticas de segurança aplicáveis, que são analisadas e instanciadas 

usando os metadados sobre os recursos (SecureResourceRepresentation) e o 

ambiente (SOADs). Finalmente, todas as políticas são combinadas e avaliadas e a 

decisão de acesso é retornada para o ADO.  

6.4 A n á l i s e  C r í t i c a  

Os trabalhos relacionados discutidos nas seções anteriores relacionam-

se, em alguns pontos, com o serviço de certificação proposto nessa dissertação.  



Em [Lampinen 1999] o objetivo é implementar autorização em 

aplicações distribuídas baseadas em CORBA através de certificados SPKI, como 

forma de evitar soluções de autorização e controle de acesso baseados em listas 

de controle de acesso. A presente dissertação não utiliza certificados SPKI nem 

emprega uma arquitetura baseada neste tipo de certificado para controle de 

acesso distribuído. Uma similaridade entre os dois trabalhos é o fato de ambos 

darem suporte à delegação. Na arquitetura baseada em certificados SPKI, os 

revendedores vendem aos clientes o acesso aos recursos, através da delegação 

do certificado obtido do servidor de recursos. Nesta dissertação, delegação é 

utilizada para que uma entidade delegue atributos à outra entidade para que 

essa possa agir como sua representante para realizar determinadas tarefas. 

A arquitetura baseada em certificados SPKI usa as funcionalidades do 

CORBA Security Service enquanto nesta dissertação, o serviço de segurança da 

plataforma de middleware é cliente do serviço de certificação digital. 

Em [Graaf e Carvalho 2004] o objetivo é propor uma mudança em 

parte da filosofia da Infra-estrutura de chave pública especificada pelo padrão 

PKI X.509 através da separação entre Identity Authority (IA) e Attributte 

Authority (AA). É importante salientar que as IA têm a função de emitir 

certificados de identidade, porém as AA não exercem a função tradicional de 

emitir certificados de atributos, mas de manter banco de dados LDAP on-line para 

fornecer dados de atributos dinamicamente, ou seja, não usa certificados de 

atributos, mas armazena atributos diretamente no LDAP. Adotamos neste 

trabalho a filosofia da separação entre identidade e atributos, porém com a 

utilização de certificados de identidade como também de certificados de 

atributos, permitindo que os usuários se identifiquem através de certificados e os 

privilégios sejam resolvidos localmente pelo servidor. Os certificados de atributos 

dão suporte ao controle de acesso baseado em papéis (Role Based Access Control

– RBAC), típicos de plataformas de middleware. 



Outra diferença é que o trabalho propõe a utilização de selo de tempo 

quando uma AA fornece atributos como forma de facilitar a verificação de um 

certificado retroativamente. Esta dissertação não utiliza selo de tempo, mas o 

período de validade do certificado. Uma terceira diferença está no suporte a 

delegação, que não é endereçado por [Graaf e Carvalho 2004].  

Em [López at al. 2003] o modelo de controle de acesso PMI-RAD

enfoca fortemente políticas de controle de acesso e para isso usa o RAD. Esta 

dissertação não trata de políticas de controle de acesso. Em termos de 

similaridade, os dois trabalhos utilizam certificados de atributos como solução 

para o problema de controle de acesso distribuído, empregando da mesma forma 

um componente externo, a AA (Attribute Authority), para fornecer a função de 

certificação de atributo. Igualmente, os certificados de atributos empregados dão 

suporte ao controle de acesso baseado em papéis (Role Based Access Control – 

RBAC). Certificados de atributos e de identidade também são associados, uma 

vez que o campo “titular” do certificado de atributos contém o número de série 

do certificado de identidade. A exemplo do proposto nesta dissertação, os 

certificados de identidade e de atributos são emitidos e gerenciados 

separadamente. O modelo dá suporte à delegação, empregando uma autoridade 

especial, a SOA (Source of Authorithy), como raiz da cadeia de delegação. O 

trabalho utiliza metadados para descrição semântica da infra-estrutura de 

privilégio externa. A descrição semântica é uma ferramenta para a 

interoperabilidade com diferentes sistemas distribuídos. A crítica que se pode 

fazer ao trabalho é a complexidade do modelo proposto, com um grande número 

de componentes e ferramentas de gerenciamento. Em contraste, o serviço de 

certificação proposto nesse trabalho tem uma arquitetura simples com um 

conjunto limitado de funções, mas que atende à necessidade das plataformas de 

middleware em termos de suporte à autenticação, através dos certificados de 



identidade, suporte ao controle de acesso baseado em papéis, através dos 

certificados de atributos, e delegação, através dos certificados proxy.

Capítulo 7 

COMENTÁRIOS FINAIS 



Neste trabalho, apresentamos uma proposta para um Serviço de 

Certificação Digital para Plataformas de Middleware. O serviço proposto 

considera o modelo de autorização usual das plataformas de middleware – 

controle de acesso baseado em papéis – e introduz a separação entre certificados 

de identidade e certificados de atributos, define o formato desses certificado, 

define a funcionalidade do serviço bem como as funções que fazem parte da 

interface do serviço. Além disso, o serviço dá suporte à delegação de privilégios.  

Tomando como referência o CORBASec, o mesmo oferece funções 

para Autenticação, Proteção de Mensagens, Autorização, Auditoria e Não-

Repúdio, porém não define requisitos para manipulação, obtenção e validação de 

certificados. Certificados são usados no contexto do CORBASec apenas para 

criação de credenciais de entidades com seus respectivos atributos de segurança.  

Em [Martins 2003] foi apresentado LOrbSec - uma biblioteca para 

construção de objetos distribuídos seguros que oferece uma abstração sobre o 

serviço de segurança de CORBA e adiciona a funcionalidade de verificação de 

certificados. LOrbSec usa certificados X.509 para determinar os atributos de 

segurança das entidades, porém, não define funções específicas para tal 

finalidade, usando as funções providas por serviços externos de certificação 

digital. Além disso, não explora o conceito de certificados de atributos nem 

oferece suporte à delegação.

7 . 1 C o n t r i b u i ç õ e s

Em suma, as principais contribuições desse trabalho são: 

A definição de um serviço de certificação digital para plataformas 

de middleware que: 

i.  distingue certificados de identidade de certificados de 

atributos oferecendo suporte ao controle de acesso baseado 



em papéis que é o mecanismo utilizado pelas plataformas 

de middleware 

ii. oferece suporte a delegação de privilégios. 

iii. oferece mecanismos para emissão e validação de 

certificados bem como para delegação

Validação do serviço proposto através da implementação na 

plataforma CORBA e de um estudo de caso que utiliza tal 

implementação

7 . 2 T r a b a l h o s  F u t u r o s  

Alguns trabalhos podem ser sugeridos como forma de dar 

continuidade à pesquisa desenvolvida nessa dissertação, tais como: 

Definição de um mecanismo para gerenciamento de políticas de 

controle de acesso que permita às aplicações definirem diferentes 

políticas de acesso para cada objeto e que trabalhe de forma integrada 

com serviço de certificação proposto nesse trabalho.  

Suporte a classes de certificados digitais, adequando o funcionamento 

do serviço de certificação digital proposto para atender aos requisitos 

de cada classe de certificado. Por exemplo, supondo classes de 

certificados específicas para diferentes exigências de segurança, o 

processo de validação de um certificado deverá ser mais rigoroso para 

determinadas classes de certificados e menos rigoroso para outras 

classes.
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