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RESUMO 

Devido às crescentes ameaças inerentes aos sistemas de informação, o 

uso de mecanismos de autenticação e autorização baseados em identificador de 

usuário e senha não é mais suficiente para garantir a segurança das informações. 

Este trabalho propõe um novo modelo de autenticação e autorização para 

controle de acesso de aplicações distribuídas, baseado em resumos criptográficos 

e certificados de atributos. Os resumos criptográficos são utilizados no processo 

de autenticação da aplicação, enquanto os certificados de atributos especificam 

privilégios e outras informações de autorização associadas ao seu proprietário. 

Os certificados de atributos são gerenciados pela infra-estrutura de 

gerenciamento de privilégios (IGP). A arquitetura e o funcionamento do modelo 

bem como os processos de geração do certificado de atributos, autenticação e 

autorização da aplicação são descritos. O modelo proposto foi especificado em 

Redes de Petri Coloridas e validado por meio de simulações. 

 

Palavras-chave: certificado de atributos, IGP, autenticação, autorização, 

privilégios, controle de acesso, segurança. 
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ABSTRACT 

Due to increasing threats inherent to the information systems, the use of 

authentication and authorization mechanisms based in login and password does 

not enough to assure the information security. This work proposes a new model of 

authentication and authorization for distributed applications, based in hash and 

attributes certificates. Hash is used in the application authentication process, while 

certificates of attributes specify privileges and other authorization information. Its 

use is managed by the privilege management infrastructure (PMI). In this work, we 

describe the architecture and the functioning of the model, as well the processes 

of the attributes certificates generation, authentication and authorization of the 

application. The proposed model was specified in Coloured Petri Nets and 

validated by simulation. 

 

Keywords: attribute certificate, PMI, authentication, authorization, privileges, 

access control, security. 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido à crescente disponibilização de informações e serviços on-line, por  

meio de sistemas distribuídos, redes de computadores e Internet, torna-se 

necessário garantir a segurança das informações, reconhecer de forma confiável 

a identidade das entidades envolvidas em uma comunicação e garantir o controle 

eficaz do nível de acesso aos recursos.  

Quando se trata de segurança da informação, é fundamental garantir  

confidencialidade, integridade e disponibilidade. Além disso, outros aspectos 

devem ser considerados, dentre eles o desenvolvimento de aplicações seguras e 

a correta administração dos recursos. Esses aspectos que, muitas vezes, ficam 

em segundo plano, podem comprometer toda a segurança empresarial.  

O controle de acesso, em particular, é um mecanismo fundamental para 

evitar operações não autorizadas nas redes e sistemas de informação. A função 

do controle de acesso é garantir que apenas usuários autorizados possam 

manusear informações, acessar recursos ou funcionalidades dos sistemas. Para 

isso, é necessário identificar e autenticar o usuário que está solicitando o acesso. 

Na identificação, deseja-se saber quem está operando o sistema; na 

autenticação, busca-se a garantia de que o usuário é quem declara ser [ALB02, p. 

130].  

A autenticação por senha tem sido um padrão. No entanto, senhas cada 

vez mais complexas, geradas de forma randômica, trocadas em períodos cada 

vez mais curtos, estão sendo requeridas. O que torna clara a necessidade de se 

adotar mecanismos de autenticação mais convenientes [GOR03, p. 2021]. 

Diversas soluções têm sido propostas para autenticação de usuários, 

baseadas em senhas (estáticas, randômicas e gráficas), chaves (secretas e 

privadas) e biometria [CHA05, KUa05 e SET02] de forma a garantir que um 

usuário é quem diz ser. Em sua proposta, Chang [CHA05] combinou esquema de 

autenticação por senhas com um mecanismo de troca de chaves, empregando 

senhas randômicas. Um esquema de autenticação utilizando senhas gráficas foi 

apresentado em [KUa05]. Seto [SET02] propôs um sistema de autenticação 
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pessoal baseado em biometria, combinando o uso de smartcards, certificados 

digitais e impressão digital. 

O problema de autenticação em sistemas distribuídos se torna mais crítico 

quando aplicações que provêem serviços na Internet incluem identificador de 

usuário e senha de acesso a dados no próprio código-fonte. Uma vez obtidas, 

essas credenciais não servirão apenas para acesso a um conjunto de dados 

específico. Pessoas mal intencionadas podem lançar mão dessas credenciais 

para ampliar seu acesso e escalar privilégios até níveis mais sensíveis dos 

sistemas de informação e da rede.  

Pesquisas recentes têm abordado o uso de certificados de atributos para 

prover o serviço de autorização [FOR03, XAV04, ZHO04]. O certificado de 

atributo é emitido por uma autoridade de atributo, que possui uma estrutura 

similar à do certificado de chave pública, porém não contém chave pública. O 

certificado de atributo especifica os privilégios dos membros de grupos, papéis, 

definições de segurança ou outras informações de autorização associadas ao 

proprietário [FAR02, p. 1].  

Portanto, a adoção de certificados de atributo no processo de autorização é 

uma alternativa ao uso de senhas para viabilizar o acesso seguro das aplicações 

em ambientes distribuídos. 

1.1. Justificativa 

Diante das crescentes ameaças inerentes aos sistemas de informação em 

redes de computadores, o uso de mecanismos de autenticação e autorização 

baseados em senha não é mais suficiente para garantir a segurança das 

informações, principalmente em se tratando de sistemas disponíveis na Internet. 

Quando se fala de acesso das aplicações em ambiente distribuído, esse risco é  

potencializado devido às práticas comumente adotadas na efetivação desse 

acesso, no que diz respeito ao armazenamento e manuseio do identificador de 

usuário e da senha.  
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Essas práticas compreendem a inclusão de identificador de usuário e 

senha no código-fonte, o conhecimento de todas as senhas dos componentes que 

acessam dados por parte do administrador do servidor de aplicação e a 

autorização dos usuários aos recursos permitindo, assim, o acesso direto aos 

dados, sem o controle da aplicação. Em todos esses casos, o processo de 

autenticação da aplicação está vulnerável, o que torna o uso de senhas um 

problema crítico.  

Diante do exposto, torna-se necessária a adoção de um modelo de 

autenticação e autorização seguro para controlar o acesso aos dados. Neste 

trabalho, propomos a utilização de resumos criptográficos e certificados de 

atributos para viabilizar a autenticação da aplicação e a especificação dos 

privilégios e informações de autorização, dispensando o uso de senhas.  

1.2. Trabalhos relacionados 

A implementação de soluções de controle de acesso baseadas em senhas 

randômicas ou temporizadas e chaves secretas ou públicas/privadas para 

autenticação de aplicações torna-se muito complexa e requer um alto esforço de 

gerenciamento dessas chaves. Soluções baseadas em certificados digitais têm 

sido comumente utilizadas para autenticação.  

Xavier [XAV04] propôs uma infra-estrutura de gerenciamento de privilégios 

baseada em certificados de atributos dinâmicos para viabilizar o serviço de 

autorização. O uso de certificados de atributos dinâmicos otimiza o processo de 

revogação e alteração de privilégios, sendo portanto uma idéia bastante 

interessante. Para viabilizar o serviço de autenticação, o sistema apresentado 

requer a integração a uma infra-estrutura de chaves públicas confiável e externa 

ao ambiente da organização.  

Para ser adotado na autenticação e autorização de aplicações, o modelo 

apresentado em [XAV04] requer o gerenciamento de dois tipos de certificados por 

aplicação, um para autenticação e outro para autorização, sendo o primeiro 

emitido por uma entidade externa. Dessa forma, sua aplicação se torna bastante 

complexa, principalmente se o cenário possuir um grande volume de aplicações 
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ou de atualização das versões dessas aplicações. Esses fatores inviabilizam a 

adoção dessa solução para o problema em discussão. 

Outros modelos foram propostos considerando o uso de certificados de 

chaves públicas para autenticação e certificados de atributos para autorização. 

Dentre eles os de Forné [FOR03], Chang [CHA03] e Zhou [ZHO04]. No entanto, 

os modelos de autenticação baseados em certificados de chaves públicas 

demandam a proteção da chave privada.  

A proteção da chave privada normalmente é realizada por meio de um 

servidor de chaves, no qual os certificados e as respectivas chaves privadas ficam 

armazenados, pelo uso de senhas ou ambos, quando se deseja estabelecer um 

maior nível se segurança. Para viabilizar essa segurança, é necessário que a 

aplicação repasse a senha da chave privada ou forneça ao administrador do 

servidor de chaves a senha, o que remete às vulnerabilidades apresentadas 

anteriormente, relacionadas ao uso de senhas. Dessa forma, a adoção de 

certificados de chaves públicas também não resolve o problema da insegurança 

no acesso de aplicações a recursos.  

Conforme exposto, os trabalhos não oferecem um tratamento adequado 

para o problema em questão. Este trabalho propõe uma alternativa para o 

problema em discussão, apresentando um novo modelo de autenticação e 

autorização para aplicações, baseado em resumos criptográficos e certificados de 

atributos. Para isso, adota-se uma infra-estrutura de gerenciamento de privilégios 

para prover suporte ao gerenciamento dos certificados de atributos e viabilizar os 

processos de autenticação e autorização da aplicação. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Geral 

O objetivo deste trabalho, na área de segurança da informação, consiste 

em propor um novo modelo de autenticação e autorização baseado em resumos 

criptográficos e certificados de atributos, especificá-lo formalmente utilizando 

Redes de Petri Coloridas e validá-lo por meio de simulações. 
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1.3.2. Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho de pesquisa são os seguintes: 

• Revisar os fundamentos de segurança da informação, técnicas de 

criptografia, função resumo, assinatura e certificação digital, descrever 

a infra-estrutura de chaves públicas e sua contribuição no processo de 

autenticação confiável; 

• Apresentar a infra-estrutura de gerenciamento de privilégios (IGP), seus 

componentes, sua aplicabilidade no processo de autorização e realizar 

análise comparativa com a infra-estrutura de chaves públicas (ICP); 

• Descrever a arquitetura e o funcionamento do modelo proposto; 

• Especificar o modelo utilizando Redes de Petri Coloridas e analisá-lo; 

• Validar o modelo por meio de simulações. 

1.4. Metodologia 

Uma vez identificados os principais problemas quanto à autenticação e 

autorização das aplicações distribuídas para acesso aos recursos, foi realizada 

análise das principais recomendações e RFCs (Request for Comments) que 

oferecem suporte aos processos de autorização e estudo das tecnologias 

relacionadas ao uso de certificados digitais. 

Em seguida, foi elaborada uma proposta para o modelo de autenticação e 

autorização, com base nas recomendações e RFCs analisadas. O próximo passo  

foi pesquisar algumas linguagens e artigos para definir a melhor forma e 

ferramenta de especificação e análise do modelo. Finalmente, foram definidos os 

cenários das simulações utilizadas para validar a proposta.  

1.5. Conteúdo do Documento 

Este documento está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 são 

revisados os conceitos básicos de segurança da informação, controle de acesso, 
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modelos de autenticação e autorização, além da revisão dos fundamentos e das 

técnicas de criptografia e uma visão geral da infra-estrutura de chaves públicas e 

do serviço de diretório; a infra-estrutura de gerenciamento de privilégios é descrita 

no Capítulo 3, no qual são apresentados seus componentes, os mecanismos de 

gerenciamento de privilégios, a estrutura do certificado de atributo bem como as 

formas de distribuição; o modelo proposto, sua arquitetura e funcionamento são 

expostos no Capítulo 4; no Capítulo 5, é detalhada a modelagem utilizando Redes 

de Petri Coloridas; a análise e as simulações do modelo com base em cenários é 

descrita no Capítulo 6. Finalmente, no Capítulo 7, conclui-se a dissertação 

apresentando as principais contribuições, as limitações da proposta e os trabalhos 

futuros. 

 

 



 
7 

 
 

2. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Com o crescimento da quantidade de organizações recorrendo aos dados 

eletrônicos e ao acesso a aplicações on-line, os sistemas de informação têm se 

tornado mais vulneráveis no tocante à segurança, o que pode resultar em perdas. 

Durante o ciclo de vida das informações, dados são manuseados por usuários, 

trafegam por meio de várias redes e sistemas de armazenamento on-line e off-

line. Nesse contexto, manter a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade 

dos dados é, cada vez mais, um requisito empresarial [KHE05, p. 9]. 

2.1. Conceitos Básicos 

Segundo a Norma Brasileira ABNT NBR ISO/IEC 17799 [ABN05, p. 1], o 

termo segurança da informação é definido como a preservação da 

confidencialidade, da integridade e da disponibilidade da informação.  

A seguir, são definidos os três pilares da segurança da informação: 

• Confidencialidade é o serviço de segurança que pode ser utilizado para 

assegurar que os dados, o software e as mensagens não sejam 

expostos a partes não-autorizadas [BUR02, p. 279]; 

• Integridade é um atributo que indica que a informação não foi alterada 

de maneira indevida [ALB02, p. 2]; 

• Disponibilidade é a prontidão no fornecimento de um serviço ou 

informação quando requerido por um usuário autorizado [CHO02, p. 

324]. 

Quando se fala em proteger informações, outros aspectos também devem 

ser considerados, como o não-repúdio e a autenticidade. O não-repúdio é o 

serviço de segurança utilizado para assegurar que as entidades envolvidas em 

uma comunicação não possam negar sua participação [BUR02, p. 279], enquanto 

a autenticidade é o não-repúdio da origem ou a garantia da veracidade da 

informação [ALB02, p. 31]. 
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Controlar o acesso aos sistemas de informação é garantir que apenas 

usuários autorizados possam manusear informações, acessar recursos ou 

funcionalidades de um sistema. Por sua vez, autorização é o processo de se 

conceder permissão a alguém para realizar atividades ou ter acesso a recursos e 

serviços [THI03, p. 67]. Para isso, é necessário identificar e autenticar o usuário 

que está solicitando o acesso. Na identificação, deseja-se saber quem está 

operando o sistema; na autenticação, busca-se a garantia de que o usuário é 

quem declara ser  [ALB02, p. 130]. 

2.2. Modelos de Autenticação 

O advento da Internet adicionou ao cotidiano o risco de comprometimento 

das informações sem a necessidade da presença física. Portanto, seja para 

proteger dados ou identidades digitais, no dia-a-dia, as pessoas são obrigadas a 

provar quem são, por meio de técnicas de autenticação. A autenticação é o 

processo de verificação da identidade de um usuário, um dispositivo ou outra 

entidade em um sistema de computação, normalmente como pré-requisito para a 

obtenção de acesso a recursos de um sistema [GOR03, p. 2021]. 

Autenticar os usuários é um pré-requisito ao controle de acesso. Dessa 

forma, pode-se evitar que um usuário se passe por outro e, conseqüentemente, 

obtenha direitos ilegítimos sobre os sistemas de informação. Além disso, se 

houver garantia na identificação dos usuários, pode-se responsabilizá-los pelas 

ações realizadas, por meio de auditoria [ALB02, p. 131]. 

Segundo Albuquerque [ALB02, p. 129], existem três formas de garantir que 

um usuário é quem diz ser: perguntando algo que somente ele saiba; solicitando a 

apresentação de algo que somente ele tenha; ou ainda, identificando-o por 

características pessoais. 

A primeira maneira é a mais comumente adotada e também mais simples, 

sendo normalmente implementada por meio de senhas ou frases secretas. A 

segunda forma é caracterizada pela posse de um cartão ou dispositivo, que é 

solicitado no processo de autenticação. A biometria representa a terceira forma, 

por meio da verificação de características da aparência humana. 
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Gorman [GOR03, p. 2023], rotula os fatores de autenticação da seguinte 

forma: baseado no conhecimento (“o que você sabe”); baseado em objeto (“o que 

você tem”); e baseado na identificação humana (“o que você é”). 

A autenticação baseada em senha, ou baseada no que o usuário sabe, 

caracteriza-se pelo segredo ou pela obscuridade. Segundo Gorman [GOR03, p. 

2024], esse método inclui tanto a senha memorizada, como dados não tão 

secretos, a exemplo de informações pessoais, mas que são de conhecimento de 

um grupo. A desvantagem do segredo é que cada vez que é utilizado torna-se 

menos secreto. 

As senhas têm sido a técnica padrão de autenticação [GOR03, p. 2021]. 

Porém, muitos usuários escolhem senhas fáceis de lembrar, anotam e reutilizam 

senha em múltiplos sistemas, priorizando a facilidade de uso em detrimento à 

segurança [HER06, p. 38]. 

A simplicidade do modelo de autenticação por senha o torna vulnerável, 

facilitando a descoberta [ALB02, p. 129], principalmente devido às más práticas 

no manuseio pelos usuários. Historicamente, existem vários estudos que 

apresentam as vulnerabilidades dos sistemas de autenticação baseado em 

senhas, dentre eles Morris e Thompson [MOR79], Pond et al. [PON00] e Ku 

[KUb05].  

O problema básico é que quando uma senha pode ser memorizada, 

significa que pode ser descoberta por um atacante; por outro lado, senhas longas, 

randômicas, trocadas freqüentemente são difíceis de lembrar [GOR03, p. 2022]. 

Uma alternativa é armazená-las ou gerá-las em dispositivos. 

A autenticação baseada no que o usuário tem, caracteriza-se pela posse 

física de um dispositivo, como token ou cartão inteligente. Os dispositivos podem 

armazenar senhas de identificação, senhas baseadas no tempo, chaves secretas 

ou privadas, certificados de identidade, etc.  

Durante esse processo de autenticação, o usuário deverá apresentar o 

dispositivo para comprovar a identidade. Uma vez autenticado, poderá ter acesso 

aos sistemas de informação e recursos previamente autorizados. O problema 

desse tipo de autenticação é a perda do dispositivo. Por isso, é comumente 
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combinado a outro fator, estabelecendo dois níveis de segurança [GOR03, p. 

2024], por exemplo: token e senha.  

Os sistemas de autenticação biométricos são baseados no que o usuário é. 

Esse tipo de autenticação considera que o corpo humano possui características 

distintas o suficiente para identificar unicamente as pessoas, por impressão 

digital, olhos (íris e retina), face, mãos, voz, assinatura manuscrita, além de outras 

características mais obscuras e futurísticas, como modo de andar e olfato 

[GOR03, p. 2022].  

Essa técnica estabelece um vínculo com a identidade tendo em vista que 

não pode ser emprestada ou perdida, o que não impede de ser copiada ou 

falsificada – com alto grau de dificuldade [GOR03, p. 2022]. Tem como 

desvantagem a rejeição das pessoas, por se sentirem invadidas e a incidência de 

erros na verificação, medida pelas taxas de falso positivo (usuário ilegítimo ser 

reconhecido) e falso negativo (usuário legítimo não ser reconhecido). 

2.3. Modelos de Autorização 

As organizações realizam algum tipo de mecanismo de controle de acesso, 

no entanto, muitas vezes, isso é feito de forma manual ou deficiente. A definição 

de modelos de autorização por meio da implementação de sistemas de 

gerenciamento de privilégios é uma tendência natural de evolução a ser provida 

pela tecnologia, devido às necessidades de segurança requeridas pelo uso da 

Internet, comércio eletrônico e a própria conscientização sobre as ameaças à 

segurança dos sistemas de informação. 

Dessa forma, sistemas de controle de autorização são fundamentais para a 

segurança de qualquer aplicação. A seguir, são apresentados os principais 

modelos de autorização [XAV04, p. 38]:  

Discretionary Access Control (DAC): controla o acesso de acordo com a 

identidade dos usuários e/ou grupos dos quais os usuários são membros. As 

permissões são concedidas por meio de listas de controle de acesso (ACL), que 

especificam o usuário ou grupo, o recurso e o tipo de acesso. 
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Mandatory Access Control (MAC): baseia-se na classificação da 

informação e especificação do nível de autorização dos usuários. As informações 

são rotuladas de acordo com a sensibilidade, de forma que somente os usuários 

com o nível de privilégio requerido terão acesso às informações etiquetadas.  

Role-Based Access Control (RBAC): as decisões de acesso são baseadas 

nos papéis (roles) e nas responsabilidades do indivíduo dentro da organização. 

Os papéis são definidos de acordo com as funções exercidas e a política de 

segurança. Aos usuários são associados papéis e aos papéis são estabelecidos 

níveis de acesso aos recursos. 

2.4. Fundamentos de Criptografia 

Pode-se definir criptografia como um conjunto de técnicas que viabilizam a 

transformação de textos legíveis em ilegíveis, de forma que somente as entidades 

envolvidas na comunicação tenham acesso às mensagens. Ou ainda, disciplina 

que trata dos princípios, meios e métodos para a transformação de dados, de 

forma a proteger a informação contra acesso não autorizado a seu conteúdo 

[ICP00, p. 6]. 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Criptografia  

A criptografia faz uso de uma combinação entre uma função complexa, 

denominada algoritmo criptográfico, e uma chave para realizar a transformação 

dos dados. Após a aplicação da criptografia sobre um texto, somente é possível 

obter o texto original através do uso de uma chave autorizada para esse fim 

[PAR02, p. 1]. A Figura 2.1 representa a transformação da mensagem. Os tipos 

de criptografia serão apresentados a seguir.  
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2.4.1. Criptografia de Chave Secreta 

Na criptografia simétrica ou de chave secreta, tanto o emissor como o 

receptor compartilham a mesma chave de criptografia. Uma das premissas para a 

segurança desse método é que as entidades envolvidas no processo, e somente 

elas, tenham conhecimento da chave secreta ou de sessão. Para isso, é 

necessária a existência de um canal seguro para a distribuição da chave. Esse é 

o principal problema desse tipo de técnica de criptografia.  

Outro problema é a necessidade de uso de uma chave secreta para cada 

par de entidades comunicantes. Essa grande quantidade de chaves acarreta 

sérios problemas de distribuição, proteção e manutenção de chaves secretas, 

tornando a criptografia simétrica pouco adequada para autenticação em 

ambientes distribuídos.  

A criptografia simétrica é adequada a cenários que possuem menor 

capacidade de processamento, por ser rápida na cifragem de mensagens 

completas. Portanto, deve ser utilizada para criptografia de dados de forma a 

garantir a confidencialidade de informações durante a comunicação. 

Os principais algoritmos utilizados na criptografia de chave secreta são 

Data Encryption Standard (DES), Triple DES, International Data Encryption 

Algorithm (IDEA) e Advanced Encryption Standard (AES). 

2.4.2. Criptografia de Chave Pública 

Criptografia assimétrica ou de chave pública é um tipo de criptografia que 

usa um par de chaves criptográficas matematicamente relacionadas [ICP00, p. 6]. 

A chave pública pode ficar disponível para qualquer um que queira cifrar 

informações para o dono da chave privada ou para verificação de uma assinatura 

digital criada com a chave privada correspondente. A chave privada é mantida em 

segredo pelo seu dono e pode decifrar informações ou gerar assinaturas digitais.  

 A criptografia por chave pública emprega duas chaves distintas, 

matematicamente relacionadas, embora seja impossível calcular uma delas a 

partir da outra, sendo uma privada e a outra pública. Dependendo da aplicação, o 

remetente utiliza sua chave privada ou o destinatário a sua chave pública, ou 
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ambas, para executar algum tipo de criptografia [STA00, p. 64]. Dessa forma, as 

mensagens criptografadas com uma das chaves somente poderão ser 

decriptografadas com a outra, correspondente ao seu par, e vice-versa.  

A segurança desse tipo de criptografia é baseada na premissa de que cada 

entidade possui o seu par de chaves, mantendo a chave privada em segredo e 

distribuindo a chave pública, de forma que o conhecimento da chave pública não 

implique na descoberta da chave privada. A principal vulnerabilidade é a 

associação de uma entidade à sua chave pública. Uma forma de contornar este 

problema é a emissão de certificados digitais por uma entidade confiável a ambas 

as partes comunicantes.  

Diferentemente da criptografia simétrica, a criptografia assimétrica não é 

recomendada para criptografar grande volume de dados. Devido ao tamanho das 

chaves, o processo de criptografia se torna mais lento. A criptografia de chave 

pública tem plena aplicação em sistemas distribuídos, tendo em vista ser 

suficiente a cada entidade a proteção da sua própria chave privada e a divulgação 

da correspondente chave pública.  

A criptografia de chave pública é mais recomendada para distribuição de 

chaves simétricas e geração de assinaturas digitais, sendo utilizada 

principalmente para distribuição de chaves de sessão, em situações que 

requeiram garantia de integridade de mensagens e para garantir a autenticidade 

da origem.  

Os principais algoritmos são Diffie-Hellman, utilizado para troca de chaves, 

Digital Signature Scheme (DSS) utilizado na geração de assinaturas digitais e 

RSA utilizado para criptografia, troca de chaves e assinatura digital. 

2.4.3. Criptografia Quântica 

A criptografia quântica, também conhecida como Distribuição Quântica de 

Chaves (Quantum Key Distribuition), baseia-se na utilização de fótons para 

codificação da informação. A segurança desse tipo de criptografia está no fato de 

que qualquer medição efetuada em um sistema o perturba de forma irreversível 

(princípio da incerteza de Heisenberg) [BEN84]. 
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Na criptografia quântica não é necessário contato prévio entre as partes 

comunicantes. Basta que definam uma combinação de fótons e enviem um ao 

outro. Esse tipo de criptografia utiliza os princípios da Mecânica Quântica, 

relacionados à natureza quântica dos fótons, para viabilizar a distribuição de 

chaves de forma segura. Desta forma, qualquer tentativa de interceptação da 

informação irá alterar o estado do sistema, permitindo a sua detecção. 

2.5. Resumo Criptográfico 

Um resumo criptográfico é o resultado de uma função matemática que 

recebe como entrada uma mensagem de qualquer tamanho e produz um valor de 

tamanho fixo que representa a mensagem como um todo, chamado digest ou 

hash. A geração de um resumo criptográfico está representada na Figura 2.2. 

 

  

 

 

Figura 2.2 – Resumo criptográfico  

Após o resumo da mensagem ter sido calculado através de um algoritmo 

de hash, qualquer modificação no seu conteúdo, por menor que seja, mesmo a 

alteração de apenas um bit, será detectada através de novo cálculo do hash 

sobre a mensagem modificada. 

O resumo é dito de caminho único, sendo inviável a partir dele se obter a 

mensagem original. Outra característica é a impossibilidade de resumos de 

mensagens distintas resultarem em valores iguais [STA00, p. 52]. 

As principais funções resumo são Message Digest 5 (MD5) e Secure Hash 

Algorithm-1 (SHA-1). As funções resumo essencialmente têm a finalidade de 

garantir integridade às mensagens e facilitar a produção de assinaturas digitais, 

conforme veremos na próxima seção.  
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2.6. Assinatura Digital 

Diante da necessidade de evitar que uma mensagem seja alterada ao ser 

enviada a seu destinatário, bem como garantir quem foi o remetente, utiliza-se a 

assinatura digital de mensagens eletrônicas. Nesse contexto, assinatura digital é 

um código matemático gerado a partir de uma mensagem através da utilização da 

chave privada da entidade assinante no intuito de garantir a autenticidade da 

informação e da sua origem.  

 

 

 

 

Figura 2.3 – Assinatura digital  

A assinatura digital gera um resumo de uma mensagem a ser criptografado 

com a chave privada do remetente, que somente este possui, conforme 

representado na Figura 2.3. O destinatário utilizará a chave pública do remetente, 

e somente ela, para decifrar o resumo. Este resumo será comparado com o 

resumo que o destinatário irá gerar a partir da mensagem recebida.  

Caso os resumos sejam idênticos, está confirmada a autenticidade da 

informação e da origem, visto que somente o remetente está de posse da chave 

privada utilizada na geração do resumo que por sua vez é resultado de 

determinado conjunto de informações. É importante lembrar que a assinatura 

digital protege a mensagem de alteração indevida, porém não oferece 

confidencialidade à informação [STA00, p. 72]. 
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A criptografia de chave pública se baseia na premissa de que cada 

entidade envolvida na comunicação possui um par de chaves pública e privada. 

No entanto, a necessidade de comunicação com várias entidades põe em risco a 

garantia da autenticidade da chave pública de cada uma delas.  
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Nesse cenário, cada entidade deverá verificar a autenticidade da chave 

pública das entidades com quem deseje se comunicar, tornando esse processo 

de troca de informações inviável operacionalmente, além de inseguro. Para isso, 

se faz necessária a certificação de uma terceira parte, confiável às entidades 

envolvidas, que possa confirmar essa associação através de um documento 

eletrônico. Esse documento eletrônico é conhecido como certificado digital e a 

terceira parte como autoridade certificadora. 

Certificado digital ou de chave pública é uma declaração assinada 

digitalmente por uma autoridade certificadora, contendo, no mínimo nome distinto 

(DN – Distinguished Name) da autoridade certificadora que emitiu o certificado; 

nome distinto de um assinante para quem o certificado foi emitido; chave pública 

do assinante; período de validade operacional do certificado; número de série do 

certificado, único dentro da autoridade certificadora; e a assinatura digital da 

autoridade certificadora, que emitiu o certificado com todas as informações 

citadas anteriormente [ICP00, p. 6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Certificação Digital  

Um certificado digital é, portanto, um documento eletrônico assinado 

digitalmente por uma terceira parte confiável (autoridade certificadora), que 

associa de forma confiável uma entidade a uma chave pública. Conforme 

representado na Figura 2.4, para criá-lo, a autoridade certificadora (AC) utiliza sua 

chave privada para assinar, dentre outras, informações sobre a identidade do seu 
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proprietário e a sua chave pública. Em seguida, gera um resumo dessas 

informações que será inserido no certificado digital. Caso qualquer uma das 

informações seja alterada, o resumo gerado será diferente do original, tornando o 

certificado inválido.  

A certificação digital requer uma infra-estrutura que suporte as funções de 

emissão, gerenciamento, armazenamento, distribuição e revogação de 

certificados digitais. 

2.7.1. Modelos de Padronização 

Diante da cada vez mais crescente utilização de certificados digitais, 

surgiram no mercado iniciativas de padronização visando oferecer 

interoperabilidade acerca do uso dessa tecnologia. Atualmente, existem dois 

modelos principais de infra-estrutura de gerenciamento de certificados, a 

recomendação X.509 do International Telecommunication Union - 

Telecomunication (ITU-T) baseada em um modelo de confiança hierárquico e a 

especificação Simple Public Key Infrastructure (SPKI)/ Simple Distributed Security 

Infrastructure (SDSI), baseada em um modelo distribuído de autorização. 

Os padrões permitem que múltiplos ambientes sejam interoperáveis e que 

múltiplas aplicações sejam compatíveis com uma infra-estrutura de 

gerenciamento de certificados consolidada. Os padrões são necessários para 

realização de procedimentos de registro, formato de certificados e assinaturas 

digitais, e troca de informações. 

Baseado em um modelo de confiança hierárquico, o modelo X.509 permite 

a construção de cadeias de certificação iniciadas na autoridade certificadora raiz e 

terminam na entidade final. Uma autoridade certificadora raiz emite um certificado 

para autoridades certificadoras subordinadas, que emitem para as suas 

autoridades certificadoras subordinadas e assim sucessivamente. Cada 

autoridade certificadora da cadeia de certificação pode emitir certificados digitais 

para entidades finais. 

O SPKI/SDSI define um modelo de confiança igualitário onde as entidades 

ativas, chamadas principais, possuem um par de chaves (pública e privada) e são 
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capazes de assinar e emitir certificados digitais, da mesma forma que uma 

autoridade certificadora no modelo X.509. No entanto, qualquer principal pode 

criar seu par de chaves e associar um nome à chave pública.  

Para este trabalho será considerado o padrão X.509, tendo em vista a 

necessidade de adoção de modelo de confiança único, onde apenas autoridades 

certificadoras autorizadas poderão assinar os certificados das entidades finais. 

2.7.2. Recomendação X.509  

A recomendação do ITU-T X.509 define um framework para certificados de 

chave pública e de atributos. Segundo Silva [SIL04, p. 144], esse framework  

surgiu como uma camada de autenticação recomendada para o padrão de 

diretório X.500. Sua política básica é a definição do formato do certificado digital, 

através da associação de uma entidade final a uma chave pública que, por sua 

vez, corresponde a uma chave privada.   

A primeira versão do X.509 definiu um formato padrão para certificados 

digitais que não incluía identificadores únicos para o emissor e o proprietário, nem 

extensões. A segunda versão acrescentou os identificadores únicos do emissor e 

do sujeito. Porém, somente na terceira versão, atualmente em uso, foram criadas 

as extensões do certificado. 

A terceira versão, chamada X.509v3 estabelece um conjunto padrão de 

campos [ITU01, p. 23], além da assinatura digital da AC, conforme apresentados 

a seguir: 

• Versão: identificador da versão do formato do certificado digital. Por 

exemplo: V3 

• Número serial: identificador único do certificado digital perante 

determinada Autoridade Certificadora. Por exemplo: 00 c1 00 8b 3c 3c 

88 11 d1 3e f6 63 ec df 40 

• Algoritmo: informa o algoritmo utilizado na geração da assinatura digital 

do certificado. Por exemplo: sha1RSA 
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• Emissor do certificado: contém o nome distinto da autoridade 

certificadora que emitiu o certificado digital. Por exemplo: CN = Teste 

CA, OU = Seg Info, O = Lab, L = Fortaleza, S = CE, C = BR, E = 

adm@sec.br 

• Validade: indica o período de validade operacional do certificado digital, 

contendo informações de data inicial e final. Por exemplo: a partir de 

domingo, 17 de maio de 1998 21:00:00 até terça-feira, 1 de agosto de 

2008 20:59:59 

• Sujeito: entidade proprietária do certificado digital, para quem a 

autoridade certificadora o emitiu. Detém a posse da chave privada. Por 

exemplo: CN = Alice, OU = Seg Info, O = Lab, L = Fortaleza, S = CE, C 

= BR, E = alice@sec.br 

• Chave pública do sujeito: contém a chave pública do proprietário do 

certificado digital, além do algoritmo e de parâmetros utilizados na 

geração do par de chaves. Por exemplo: 30 81 89 02 81 81 00 a7 88 01 

21 74 2c e7 1a 03 f0 98 e1 97 3c 0f 21 08 f1 9c db 97 e9 9a fc c2 04 06 

13 be 5f 52 c8 cc 1e 2c 12 56 2c b8 01 69 2c cc 99 1f ad b0 96 ae 79 04 

f2 13 39 c1 7b 98 ba 08 2c e8 c2 84 13 2c aa 69 e9 09 f4 c7 a9 02 a4 

42 c2 23 4f 4a d8 f0 0e a2 fb 31 6c c9 e6 6f 99 27 07 f5 e6 f4 4c 78 9e 

6d eb 46 86 fa b9 86 c9 54 f2 b2 c4 af d4 46 1c 5a c9 15 30 ff 0d 6c f5 

2d 0e 6d ce 7f 77 02 03 01 00 01. 

• Identificador único do emissor: contém número de identificação 

inequívoca do emissor, de forma a permitir a reutilização dos nomes, 

apesar de não ser recomendado. Por exemplo: fe 71 a3 66 9b 6c a8 ac 

9f 1c 2a ef 01 7e cf 67 dc e3 6d b8. 

• Identificador único do sujeito: contém números de identificação 

inequívoca do sujeito, de forma a permitir a reutilização dos nomes, 

apesar de não ser recomendado. Por exemplo: f7 c7 63 70 45 1a 8b 7b 

6d 87 1d 09 3b e5 bb 6f ac e3 01 da. 
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• Extensões: esse campo é utilizado para acrescentar informações ao 

certificado digital. Possui três componentes: identificador, que mostra o 

formato e a semântica do valor, o sinalizador de criticidade, que indica a 

importância da extensão e o valor. Alguns exemplos de informações 

que podem ser acrescentadas ao certificado são: identificador da chave 

pública do sujeito, identificador da chave pública da autoridade para 

verificação da assinatura, propósito de uso da chave pública, 

localização da lista de certificados revogados, período de validade da 

chave privada associada à chave pública do certificado, dentre outras. 

Por exemplo: Uso da chave: Assinatura digital, Não-recusa, Codificação 

de chaves, Codificação de dados (crítica). 

Embora seja o mais utilizado nas infra-estruturas de chaves públicas 

atuais, o modelo X.509 possui um esquema rígido e complexo. Devido ao modelo 

centralizado, se não for adequadamente dimensionado, pode originar problemas 

relativos a disponibilidade, desempenho, escalabilidade e flexibilidade em 

ambientes de larga escala. 

2.8. Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Uma infra-estrutura de chaves públicas (ICP) é um conjunto de técnicas, 

políticas, práticas e procedimentos que, baseados em uma arquitetura de 

hardware, software e pessoas, implementam um sistema de certificação digital 

através da criptografia de chaves públicas no intuito de garantir a segurança na 

troca de informações entre entidades [ICP06, p. 1].  

Os elementos funcionais de uma ICP incluem, além da entidade final, 

autoridades certificadoras, autoridades registradoras e repositórios de dados. A 

entidade final é qualquer cliente dos serviços oferecidos pela ICP, podendo ser 

um usuário, um equipamento, uma aplicação, um processo, ou qualquer sujeito 

que necessite ser identificado de forma segura. 

A existência da assinatura digital da autoridade certificadora no certificado 

digital cria um relacionamento de confiança que confirma a identidade da entidade 
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final a qualquer outra entidade que confie na legitimidade da autoridade 

certificadora emitente. Com isso, a autoridade certificadora garante que a 

entidade final possui uma chave pública contida no certificado que, por sua vez, 

corresponde a uma chave privada. Todas as demais informações da entidade 

final, contidas no certificado digital também são, conseqüentemente, certificadas 

pela autoridade certificadora. 

A autoridade certificadora (AC) é a entidade responsável pela emissão de 

certificados digitais de acordo com as políticas definidas na ICP, no intuito de 

associar de forma confiável uma entidade final a uma chave pública.  As principais 

funções de uma AC são assinatura, emissão, gerenciamento, publicação, 

revogação e renovação de certificados digitais e de listas de certificados 

revogados, em conformidade com as diretrizes da ICP. 

O processo de emissão de um certificado digital é realizado a partir do 

recebimento de uma requisição contendo informações referentes à identificação 

de uma entidade final. Após a verificação da identidade da entidade, o certificado 

digital da AC é anexado ao conjunto de informações de identificação e em 

seguida é emitido um documento eletrônico autenticado pela AC, de acordo com 

as diretrizes da ICP.  

O repositório é uma forma confiável de guarda, distribuição e recuperação 

de informações relacionadas a uma ICP. Pode armazenar, além de certificados de 

entidades finais, certificados de ACs e listas de certificados revogados. Em vista 

disso, as aplicações de uma ICP são dependentes de um serviço de diretório bem 

estruturado. 

A atualização dos objetos contidos no repositório de dados bem como a 

disponibilidade do serviço são pontos críticos de uma ICP, tendo em vista a 

necessidade de obtenção de informações on-line, como a lista dos certificados 

revogados, por um sistema que deseje, por exemplo, validar uma assinatura 

digital. 
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2.9. Serviço de Diretório de Dados 

Um repositório de dados ou diretório público é uma estrutura de dados 

capaz de localizar e prover informações sobre objetos, tais como pessoas, 

organizações, endereços de correio eletrônico, endereços de rede, aplicações, 

autorizações de acesso, recursos computacionais, produtos, serviços, enfim, 

qualquer tipo de objeto que seja do interesse das entidades interconectadas na 

rede.  

Cada objeto possui uma série de atributos associados a ele, como, por 

exemplo, nome, endereço, usuário, senha de acesso e grupos dos quais faz 

parte. O conceito de serviço de diretório é um conjunto de funções para criação, 

armazenamento e recuperação de informações. Em relação aos bancos de dados 

convencionais, a principal diferença é a predominância de solicitações de 

consultas sobre atualizações.  

2.9.1. X. 500 

Diante da necessidade de um sistema capaz de localizar e fornecer 

informações sobre os mais variados recursos existentes na rede, a ISO 

(International Organization for Standardization) desenvolveu, no âmbito do Modelo 

de Referência OSI (Open Systems Interconection), um padrão internacional para 

serviço de diretório, resultando nas recomendações da série X.500. 

O diretório X.500 é um repositório de informações onde cada entrada 

aponta para um objeto que, por sua vez, pode conter outros objetos, constituindo 

uma estrutura hierárquica em forma de árvore.  

A recomendação X.500 sofreu uma série de revisões com o passar do 

tempo, mas não se tornou um padrão para a Internet devido à incompatibilidade 

com os protocolos da pilha TCP (Transport Control Protocol) / IP (Internet 

Protocol) utilizada na Internet. 

2.9.2. LDAP 

A especificação do serviço de diretório X.500 requeria um custo 

computacional incompatível com equipamentos menores. O Lightweight Directory 
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Access Protocol (LDAP), como o nome sugere, foi originalmente desenvolvido 

como um front-end com menor custo computacional que o DAP do X.500, que 

executava sobre os protocolos TCP/IP.  

A escassez de implementações, a baixa aceitação do X.500 e da pilha de 

protocolos OSI motivou a construção de servidores LDAP standalone. Com a 

popularização de tais servidores, o LDAP deixou de ser uma mera alternativa ao 

DAP do X.500 e ganhou o status de serviço de diretório completo, passando a 

competir com o X.500.  

A versão 3 do LDAP, aprovada pelo Internet Engineering Task Force (IETF) 

como proposta de padrão Internet para serviços de diretório, teve grande 

aceitação entre fornecedores e usuários de sistemas distribuídos. Na prática, vem 

se tornando um padrão, tendo em vista ser mais simples e fácil de implementar 

[CHO02, p. 321]. 

O modelo de serviço do diretório LDAP é baseado em entradas. Uma 

entrada é um conjunto de atributos. Cada um dos atributos de entrada tem um 

tipo e um ou mais valores. 

As entradas de diretório são organizadas em uma hierarquia de árvore 

invertida, onde o nó mais alto (root) é tipicamente o nome de domínio da 

organização, seguido pelas entradas que representam estados ou organizações 

nacionais. Abaixo delas, podem ter entradas representando pessoas, unidades 

organizacionais, impressoras, documentos, ou qualquer outro objeto. 

O LDAP é um serviço de diretório simples, possui arquitetura distribuída 

através da replicação de dados, tendo sido projetado para ser um diretório de 

propósito geral e de padrão aberto. Provê segurança na comunicação entre 

cliente e servidor através do protocolo TLS (Transport Layer Security) e 

autenticação das partes comunicantes através de SASL (Simple Authentication 

and Security Layer). 
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2.10. Conclusão do Capítulo 

Nesse capítulo foram apresentados os conceitos relacionados à segurança 

da informação, considerando os pilares básicos: confidencialidade, integridade e 

disponibilidade. As técnicas de criptografia, resumos criptográficos, assinaturas 

digitais, certificação digital e infra-estrutura de chaves públicas foram definidas 

como uma tendência para reduzir os riscos durante a comunicação, oferecendo 

maior segurança às informações. Os modelos de autenticação e autorização 

foram destacados como mecanismos para viabilizar a identificação e o controle de 

acesso à informação.  

No próximo capítulo, são abordados os mecanismos de gerenciamento de 

privilégios. É apresentada a infra-estrutura de gerenciamento de privilégios e seus 

componentes, a estrutura do certificado de atributo bem como as formas de 

distribuição. 
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3. GERENCIAMENTO DE PRIVILÉGIOS 

Paralelamente à definição de um mecanismo de autenticação, é necessário 

definir um modelo de autorização para suportar o controle de acesso a recursos, 

sistemas e informações de forma segura e cada vez mais específica. Essas 

características têm instigado as organizações a investirem na criação de uma 

infra-estrutura de gerenciamento de privilégios, que estabeleça um controle de 

acesso eficaz para a proteção das informações.  

3.1. Mecanismos de Gerenciamento de Privilégios 

Uma infra-estrutura de gerenciamento de privilégios é usada para suportar 

as funcionalidades de um sistema de autorização. Esse sistema pode ser 

implementado por meio de três categorias [ADA03, p. 59]: 

• Mecanismos baseados no protocolo Kerberos [NEU05], cuja estrutura é 

fundamentada no método de criptografia simétrico, tendo o 

desempenho como seu principal atrativo e o gerenciamento das chaves 

como desvantagem; 

• Mecanismos baseados em servidor de políticas, onde existe um 

servidor central que cria, mantém e verifica as políticas de controle de 

privilégios; 

• Mecanismos baseados nos certificados de atributos, que tem um 

conceito similar ao certificado digital emitido por uma autoridade 

certificadora de uma infra-estrutura de chaves públicas, embora não 

contenha chave pública na sua estrutura.  

Cada mecanismo tem sua aplicabilidade e características quanto ao 

gerenciamento dos privilégios. O uso de certificados de atributos se aplica a 

ambientes distribuídos, que requeiram tolerância a falhas e uma estrutura de 

proteção da autenticidade e da integridade, relacionando um privilégio ou 

informações de permissões a uma identidade [ADA03, p. 60]. 
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3.2. Infra-estrutura de Gerenciamento de Privilégios 

A quarta edição do padrão X.509, publicada em 2000 pelo ITU-T (2001), 

definiu um framework baseado em certificados de atributos que fornece suporte à 

construção de uma infra-estrutura de gerenciamento de privilégios (IGP) ou 

privilege management infrastructure (PMI). O certificado de atributos é uma 

estrutura de dados assinada por uma entidade de confiança e associa um 

privilégio a uma entidade final.  

A infra-estrutura de gerenciamento de privilégios é apresentada, portanto, 

como tecnologia fundamental de suporte ao serviço de autorização. Tem o 

objetivo de viabilizar a implementação de políticas de controle de acesso, 

definição dos processos de concessão e delegação de privilégios, aumentar o 

controle e reduzir os custos administrativos de gerenciamento dos níveis de 

acesso, além de prover segurança aos sistemas distribuídos.  

3.2.1. Componentes e Funções 

Os componentes de uma IGP, baseada no mecanismo do certificado de 

atributos, são os seguintes [SIL04, p. 168]: 

• Entidade Final: detém os privilégios e deseja usá-lo ou declará-lo junto 

ao objeto em um contexto particular de uso. Pode ser um usuário, um 

equipamento, uma aplicação, um processo, ou qualquer sujeito que 

necessite de privilégios de acesso a recursos; 

• Autoridade de Atributo (AA): entidade da IGP que assina e emite 

certificados de atributos. É responsável pela emissão de certificados 

para outras autoridades de atributo ou diretamente para uma entidade 

final; 

• Autoridade de Origem (SoA): autoridade de atributo principal. Tem 

função equivalente à autoridade certificadora raiz da ICP. Dependendo 

do modelo adotado, pode emitir certificados de atributo diretamente 

para uma entidade, ou para outra autoridade de atributo; 
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• Verificador de Privilégios: entidade que determina se a entidade 

declaradora de privilégio poderá ter acesso a um determinado objeto. 

Para isso, verifica se os privilégios declarados são suficientes ou não 

para um dado contexto de uso. Em geral é o próprio recurso protegido. 

• Repositório de Dados: local de armazenamento de informações de uma 

IGP, tais como: certificados de atributo e listas de certificados de 

atributos revogados. 

3.3. Certificado de Atributo 

O certificado de atributo (CAT), assim como o certificado de chave pública, 

é uma estrutura assinada. No entanto, a autoridade que assina e emite o 

certificado de atributo é a autoridade de atributo. O CAT é uma variação do 

certificado de chave pública (CCP), porém não possui uma chave pública 

associada.  

Enquanto o certificado de chave pública é utilizado para identificação do 

proprietário, o CAT é utilizado nos processos de autorização e delegação de 

funções, que não são implementados adequadamente pelo certificado de chave 

pública.  

A recomendação X.509 [ITU01] define um framework para certificados de 

chaves públicas e de atributos, o que torna o termo certificado X.509 ambíguo 

[SIL04, p. 161]. No entanto, o certificado de atributo serve para descrever os 

privilégios e é emitido por uma autoridade de atributo, pertencente a uma IGP. 

Enquanto o certificado de chave pública associa uma identidade a uma chave 

pública [FAR02, p. 1] e é emitido por uma autoridade certificadora de uma ICP.  

A maior diferença entre eles é que, ao contrário do certificado de chave 

pública, no certificado de atributo não existe associação entre uma chave pública 

e as informações de autenticação de um sujeito, pois o objetivo do certificado de 

atributo é determinar os privilégios que o proprietário do certificado deve possuir. 

Fazendo uma analogia, o CCP, que associa uma identidade a uma chave 

pública [FAR02, p. 1], funciona como um passaporte, e o CAT, que não possui 
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chave pública, funciona como um visto de entrada. Desse modo, o passaporte, 

que funciona como documento de identificação, serve para comprovar que um 

sujeito é quem diz ser. Já o visto funciona como documento de autorização, e 

serve para descrever os privilégios que são concedidos para o dono do 

passaporte em determinado país.  

3.3.1. Campos do Certificado de Atributo 

Os campos do certificado de atributo, cuja estrutura é semelhante e 

interoperável com os campos do certificado de chave pública, são apresentados a 

seguir [FAR02, p. 10]: 

• Versão: identificador da versão do formato do certificado de atributo 

X.509.  

• Número Serial: identificador único do certificado de atributo perante 

determinada autoridade de atributo.  

• Algoritmo: algoritmo utilizado na geração da assinatura digital do 

certificado de atributo. 

• Emissor do certificado: nome distinto da autoridade de atributo que 

emitiu o certificado de atributo.  

• Validade: período de validade operacional do certificado de atributo, 

contém informações de data inicial e final da expiração.  

• Sujeito: proprietário do certificado de atributo, para quem a autoridade 

de atributo o emitiu.  

• Atributos: privilégios associados ao sujeito que está recebendo o 

certificado de atributos.  Esse campo deve especificar pelo menos um 

atributo. Cada atributo deve aparecer somente uma vez no certificado, 

mas poderá ser atribuído a vários objetos protegidos. 

• Identificador único do emissor: número de identificação inequívoca do 

emissor do certificado de atributo.  
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• Extensão: adiciona informações ao certificado de atributo, sem que seja 

necessário mudar a estrutura do certificado.  

3.3.2. Estrutura do Certificado de Atributo 

 A RFC 3281 [FAR02, p. 7] define um certificado de atributos conforme a 

seguir: 

AttributeCertificate ::= SEQUENCE { 
   acinfo               AttributeCertificateInfo, 
   signatureAlgorithm   AlgorithmIdentifier, 
   signatureValue       BIT STRING 
} 
 
   AttributeCertificateInfo ::= SEQUENCE { 
      version              AttCertVersion  
      holder               Holder, 
      issuer               AttCertIssuer, 
      signature            AlgorithmIdentifier, 
      serialNumber         CertificateSerialNumber, 
      attrCertValidityPeriod   AttCertValidityPeriod, 
      attributes           SEQUENCE OF Attribute, 
      issuerUniqueID       UniqueIdentifier OPTIONAL, 
      extensions           Extensions OPTIONAL 
   } 
 
      AttCertVersion ::= INTEGER { v2(1) } 
      Holder ::= SEQUENCE { 
         baseCertificateID   [0] IssuerSerial OPTIONAL, 
         entityName          [1] GeneralNames OPTIONAL, 
         objectDigestInfo    [2] ObjectDigestInfo OPTIONAL 
      } 
 
         ObjectDigestInfo ::= SEQUENCE { 
            digestedObjectType  ENUMERATED { 
               publicKey            (0), 
               publicKeyCert        (1), 
               otherObjectTypes     (2)  
            } 
 
            otherObjectTypeID   OBJECT IDENTIFIER OPTIONAL, 
            digestAlgorithm    AlgorithmIdentifier, 
            objectDigest       BIT STRING 
         } 
 
      AttCertIssuer ::= CHOICE { 
         v1Form GeneralNames, -- Não é usada nesse modelo 
         v2Form [0] V2Form    -- Somente para v2 
      } 
 
         V2Form ::= SEQUENCE { 
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            issuerName          GeneralNames  OPTIONAL, 
            baseCertificateID  [0] IssuerSerial  OPTIONAL, 
            objectDigestInfo   [1] ObjectDigestInfo  OPTIONAL 
         } 
 
         IssuerSerial  ::=  SEQUENCE { 
            issuer         GeneralNames, 
            serial         CertificateSerialNumber, 
            issuerUID      UniqueIdentifier OPTIONAL 
         } 
 
         AttCertValidityPeriod  ::= SEQUENCE { 
            notBeforeTime  GeneralizedTime, 
            notAfterTime   GeneralizedTime 
         } 

 

A sintaxe do atributo é definida em Housley et al [HOU02, p. 92], conforme 

a seguir: 

Attribute ::= SEQUENCE { 
   type      AttributeType, 
   values    SET OF AttributeValue 
   -- at least one value is required 
} 
 
      AttributeType ::= OBJECT IDENTIFIER 
      AttributeValue ::= ANY DEFINED BY AttributeType 

3.4. Interoperabilidade entre Identidades e Atributos 

A IGP está para a autorização assim como a infra-estrutura de chaves 

públicas (ICP) está para a autenticação. Conseqüentemente, existem muitos 

conceitos similares entre IGP e ICP [CHA02, p. 1].  

Os certificados de chave pública podem prover o serviço de autorização 

também, embora não seja o mais adequado. O ideal é que o processo de 

gerenciamento de privilégios seja feito por uma IGP, funcionando numa 

plataforma independente da ICP, mas utilizando os benefícios concedidos por ela.    

A autenticidade do certificado de chave pública tem significado global, 

possibilitando que o certificado seja emitido por uma autoridade certificadora 

externa à empresa. Por outro lado, um certificado de atributo tende a ter 

significado local, muitas vezes dependente de conhecimento de fatos ou 
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informações confidenciais. Nesses casos, é presumível pensar que a própria 

empresa, emita os certificados de atributos necessários [SIL04, p. 160]. 

Quando ambos os processos de autenticação e autorização são baseados 

em certificados, pode-se interconectar as infra-estruturas de chaves públicas e de 

gerenciamento de privilégios por meio de campos presentes nos dois certificados. 

Dessa forma, associa-se o proprietário do certificado de atributo ao número serial 

ou ao nome do proprietário do certificado de chave pública, criando o vínculo 

entre a identidade e a autorização.  

Conforme definido pela recomendação X.509, o campo proprietário do 

certificado de atributos suporta três componentes diferentes: baseCetificateID, 

entityName e ObjectDigestInfo, que podem ser usados ao mesmo tempo, mas 

se tem convencionado usar somente uma dessas opções por certificado de 

atributo [FAR02, p. 11].  

O componente baseCertificateID deve estar presente nos ambientes 

cujo certificado de autorização, passado em uma mensagem ou sessão 

autenticada, tem uma ligação com determinado certificado de chave pública. Para 

estabelecer essa relação de forma única, o certificado de atributo deve ter no 

campo proprietário os valores determinados nos campos número serial e nome do 

emissor do certificado de chave pública [FAR02, p. 11]. A relação entre esses dois 

campos é necessária, pois cada certificado de chave pública tem um número 

serial único dentro de uma autoridade certificadora. 

Se a autenticação é baseada em certificado de chave pública, ao optar pelo 

uso do componente entityName, o sujeito do certificado de atributo deve ser o 

mesmo do certificado de chave pública. Dessa forma, o campo proprietário do 

certificado de atributo deve possuir o mesmo nome contido no campo identificador 

único do sujeito ou no campo nome do sujeito, do certificado de chave pública.  

Por último, o componente objectDigestInfo é usado quando não se 

deseja vincular o certificado de atributo diretamente a uma entidade, por meio da 

opção entityName, ou a um certificado de chave pública, por meio da opção 

baseCertificateID (XAV03, p. 66). Dessa forma, a função do 



 
32 

 
 

objectDigestInfo é vincular o certificado de atributo a um objeto por meio de 

um hash (ou resumo). 

Um exemplo de uso desse objeto é a aplicação de uma função hash para 

criar um resumo das informações do certificado de chave pública. Esse resumo, 

contendo a própria chave pública, os dados do emissor do certificado e do 

número serial, é armazenado no campo proprietário do certificado atributo. O 

proprietário do certificado de atributos deverá fornecer o resumo dos dados, que 

terá que ser equivalente ao que está presente no certificado atributo de seu 

certificado de chave pública, no processo de autenticação, garantindo, desse 

modo, a autenticidade da origem.  

Também se pode vincular o certificado de atributo diretamente a uma 

chave pública ou a um outro objeto, como um arquivo executável. Dessa forma, o 

certificado de atributo irá especificar os privilégios associados ao objeto, como por 

exemplo uma classe java. Se o proprietário é identificado por meio do campo 

objectDigestInfo, então o certificado de atributo deve ser da versão 2.  

3.4.1. Distribuição de Certificados de Atributos 

Conforme exposto anteriormente, certificados de atributos provêem um 

mecanismo para seguramente oferecer informações de autorização. Para isso, 

precisam ser apresentados ao verificador de privilégios. Farrell e Housley (2002 p. 

4) apresentam dois métodos de distribuição de certificados: push e pull. 

No método push, o declarador de privilégio (por exemplo, um usuário) 

apresenta o certificado de atributo ao verificador de privilégio (por exemplo, um 

servidor). Dessa forma, o servidor não precisa solicitar o certificado de atributos à 

uma terceira entidade, o que provê maior desempenho ao sistema de autorização.  

Além disso, o cliente pode apresentar ao servidor somente o certificado que 

contém os atributos que o servidor precisa conhecer.  

No método pull, o verificador de privilégios (por exemplo, um servidor) 

solicita o certificado de atributos ao repositório ou à autoridade de atributo. Neste 

caso, o declarador de privilégio (por exemplo, um usuário) não precisa fornecer o 

certificado de atributo. Dessa forma, não são necessárias alterações no lado 
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cliente, uma vez que a comunicação cliente-servidor permanecerá inalterada. No 

entanto, uma carga de trabalho adicional é atribuída ao servidor.  

3.5. Conclusão do Capítulo 

Nesse capítulo, a implantação de soluções de gerenciamento de privilégios 

foi citada como um requerimento para oferecer eficácia aos mecanismos de 

controle de acesso. A explanação sobre a infra-estrutura de gerenciamento de 

privilégios baseada em certificados de atributos, seus componentes e funções, 

permitiu o entendimento acerca dessa infra-estrutura como suporte ao processo 

de autorização. O detalhamento dos campos e da estrutura tornou possível 

identificar a associação do certificado de atributos ao seu proprietário. Além disso, 

foi apresentada a relação entre identidade e atributos, detalhando a aplicabilidade 

dos certificados de chave pública e de atributo. Por fim, foram descritas as formas 

de distribuição de certificados de atributos. 

No próximo capítulo, um novo modelo de autenticação e autorização é 

proposto, bem como sua arquitetura, funcionamento e cenário em que é aplicado, 

detalhando os processos envolvidos. 

 



 
34 

 
 

4. MODELO DE AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PROPOSTO 

O controle de acesso torna-se um processo cada vez mais crítico quando 

se fala em manter a segurança das informações. Nos sistemas de informação, é 

fundamental garantir a autenticidade das aplicações e definir as regras de 

autorização.  

Soluções baseadas em certificados digitais têm sido comumente utilizadas 

para autenticação e mais recentemente para autorização. A infra-estrutura de 

chaves públicas suporta a emissão de certificados utilizados em processos de 

autenticação; enquanto certificados de atributos, utilizados para viabilizar o 

serviço de autorização, são emitidos pela infra-estrutura de gerenciamento de 

privilégios. 

Dessa forma, para viabilizar os serviços de autenticação e autorização por 

meio de certificados digitais, utiliza-se duas infra-estruturas de segurança para 

gerenciar dois tipos de certificados por entidade final, um certificado para 

autenticação e outro certificado para autorização. Esse tipo de solução se torna 

bastante complexo, principalmente se o cenário possuir um grande volume de 

aplicações, o que inviabiliza sua adoção para o problema em discussão. 

Outro ponto de vulnerabilidade é que modelos de autenticação de 

aplicações distribuídas baseados em certificados de chaves públicas demandam 

a proteção da chave privada. No entanto, para utilizar a chave privada é 

necessário informar a senha, o que requer que a aplicação contenha a senha da 

chave privada no código-fonte ou que esta seja fornecida ao administrador do 

servidor de chaves, o que remete ao problema original. Portanto, a adoção de 

certificados de chaves públicas também não resolve o problema da insegurança 

das aplicações para acesso aos dados distribuídos.   

Este trabalho pretende solucionar o problema em questão, apresentando 

um modelo de autenticação e autorização, baseado em resumos criptográficos e 

certificados de atributos, sem o uso de senhas. Para isso, utilizará uma única 

infra-estrutura de segurança para prover suporte ao gerenciamento dos 
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certificados de atributos e viabilizar os processos de autenticação e autorização 

da aplicação para acesso aos recursos. 

4.1. Certificado de Atributos no Suporte ao Modelo 

A partir da recomendação X.509, o uso de certificados digitais surgiu como 

uma alternativa mais segura para autenticação e autorização. Conforme exposto 

anteriormente, a recomendação X.509 permite a vinculação do certificado de 

atributos ao proprietário por meio do número serial ou do sujeito de um certificado 

de chave pública ou diretamente, pelo resumo criptográfico (hash).  

Essa última abordagem é bem mais simples que as anteriores, pois não 

impõe a associação do certificado de atributos a um certificado de chave pública, 

dispensando a utilização de uma infra-estrutura de chaves públicas para 

autenticação das aplicações. Por isso será adotada no modelo proposto.  

O presente trabalho propõe um modelo de autenticação e autorização 

baseado em certificados de atributos, em substituição ao uso de identificador de 

usuário e senha. Dessa forma, cada aplicação terá os privilégios especificados no 

certificado de atributos, que por sua vez será associado à aplicação por meio do 

componente objectDigestInfo do certificado de atributos, que contém o resumo 

da aplicação.  

 
 
 
    
 
                     
                
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.1 – Vínculo da aplicação com o certificado de atributos, por meio do hash  
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O resumo é o resultado de uma função hash que tem como parâmetro de 

entrada no executável da aplicação. Será armazenado no componente 

objectDigestInfo, do campo proprietário do certificado de atributos, conforme 

apresentado na Figura 4.1 e utilizado no processo de autenticação e autorização 

da aplicação. O campo Atributos do certificado irá especificar os privilégios 

associados ao proprietário do certificado de atributos. Neste caso, a aplicação. 

4.2. Cenário Aplicável 

Esta proposta é aplicável nos ambientes em que o acesso aos recursos é 

realizado pela aplicação, utilizando uma identidade fixa. Nesse cenário, o usuário 

final (chamador original) acessa a aplicação que, por sua vez, irá utilizar 

identidade própria para acessar o recurso. O contexto de segurança do chamador 

original não é transmitido pela aplicação ao sistema operacional do servidor que 

contém o recurso. 

Portanto, considera-se que o acesso aos recursos é realizado usando a 

identidade da aplicação e não a do chamador original; e que existe mecanismo 

confiável de autenticação e autorização do usuário final às funcionalidades da 

aplicação. O controle de acesso do usuário final às funcionalidades da aplicação é 

considerado seguro e não é tratado nessa proposta. 

4.3. Entidades do Modelo 

Para estabelecer uma política de controle de acesso é necessário associar 

as entidades aos respectivos privilégios. No contexto de certificados de atributos, 

o proprietário do certificado é vinculado a uma identificação única, que é 

associada aos seus atributos. Os atributos, por sua vez, são os privilégios de 

acesso aos recursos, que deverão ser apresentados durante o processo de 

autorização.  

O repositório de dados é o local de armazenamento dos certificados de 

atributos e de outras informações da IGP. As entidades envolvidas no modelo 

proposto estão representadas na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Entidades do modelo 

No modelo proposto, a aplicação é o cliente, que detém os privilégios e 

deseja utilizá-los para obter acesso a um recurso localizado em um servidor. O 

autenticador de aplicação é um módulo localizado no cliente e é responsável pela 

comunicação com o servidor. A autoridade de atributos assina e emite os 

certificados de atributos para as aplicações, com base na política de privilégios.  

O servidor contém recursos protegidos. O verificador de privilégios é um 

módulo localizado no servidor e é responsável pelo processo de autorização da 

aplicação. Ele concede ou não o acesso ao recurso, com base nos privilégios 

descritos no certificado de atributos. 

4.4. Arquitetura do Modelo 

A arquitetura do modelo, ilustrada na Figura 4.3, é composta pela aplicação 

- que contém o módulo autenticador de aplicação, pelo servidor - que contém o 

módulo verificador de privilégios e pelo repositório de dados – que contém os 

certificados de atributos. Tanto a comunicação da aplicação com o servidor, no 
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qual se encontra o recurso, como a comunicação do servidor com o repositório de 

dados, no qual se encontram os certificados, é realizada por meio de canal 

seguro. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 4.3 – Arquitetura do modelo 

O autenticador de aplicação é um código seguro que é inserido em todas 

as aplicações, sendo portanto considerado um componente confiável no cenário 

proposto. É responsável pelo cálculo do resumo da aplicação, pela abertura da 

comunicação com o servidor e pelo envio do resumo da solicitação ao servidor 

que contém o recurso.  

A autenticidade da aplicação é garantida pelo autenticador de aplicação 

que calcula o resumo utilizado no processo de autenticação. O autenticador de 

aplicação irá originar a chamada e passar o resumo da aplicação para o servidor. 

O servidor confiará na informação recebida por ter sido enviada pelo autenticador 

de aplicação que é por ele confiado.  

O verificador de privilégios irá solicitar o certificado de atributos da 

aplicação ao repositório de dados. De posse do certificado, irá verificar a validade 

e os atributos para, então, conceder ou negar o acesso da aplicação ao recurso.  
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4.5. Processos Envolvidos 

A autenticação e a autorização das aplicações para acesso aos recursos 

são realizadas com base nas informações do certificado de atributos. O resumo 

do executável da aplicação é armazenado no componente objectDigestInfo do 

certificado de atributos, gerado pela autoridade de autorização. O certificado será 

utilizado pelo verificador de privilégios para realizar a autorização da aplicação.  

4.5.1. Geração dos Certificados de Atributos 

Para gerar certificados de atributos, a autoridade de atributos calcula o 

resumo do executável da aplicação, utilizando o algoritmo de hash definido. 

Depois armazena o resumo gerado, no campo objectDigest do componente 

objectDigestInfo do certificado de atributos, conforme mostrado na Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Processo de geração do certificado de atributos 

Os atributos - recursos e permissões - da aplicação são definidos pela 

autoridade de atributos de acordo com a política de privilégios e armazenados no 

campo Attribute do certificado. Essas informações são assinadas e o 

certificado de atributos emitido, criando o vínculo entre o executável da aplicação 

e o conjunto de atributos definidos para ela.  

Em seguida, a autoridade de atributos armazena o certificado de atributos 

no repositório de dados, onde fica disponível para consultas. 
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4.5.2. Autenticação e Autorização Utilizando Certificado de Atributos 

O modelo proposto contempla o cálculo do resumo da aplicação, a 

obtenção do certificado de atributos correspondente ao resumo, a partir do 

repositório de dados, a verificação da validade do certificado de atributos e dos 

privilégios da aplicação. 

 
 
 
 

 

 

Figura 4.5 – Geração do resumo da aplicação 

Para acessar um recurso, a aplicação acionará o autenticador de 

aplicação, que irá calcular o resumo da aplicação utilizando o algoritmo de hash 

definido, conforme representado na Figura 4.5. Esse cálculo será seguro em 

relação à autenticidade da origem, já que foi realizado pelo componente confiável, 

contido na aplicação que deseja acessar o recurso.  

 

 
 
 

 

 

Figura 4.6 – Envio do hash da aplicação e da solicitação para o servidor 

Após calcular o resumo, o autenticador de aplicação inicia a comunicação 

com o servidor que contém o recurso, passando o resumo da aplicação e a 

solicitação de acesso, conforme a Figura 4.6. A solicitação de acesso contém o 

recurso bem como o nível de acesso desejado, por exemplo leitura. 

Ao receber a solicitação de acesso ao recurso protegido, o servidor irá 

iniciar os processos de obtenção e validação do certificado de atributos. Dessa 

forma, o verificador de privilégios do servidor irá solicitar ao repositório de dados o 
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certificado de atributos, correspondente ao hash recebido na chamada da 

comunicação.  

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.7 – Obtenção do certificado de atributos 

No modelo proposto é adotado o método Pull [FAR02, p. 4] para obtenção 

do certificado, onde o próprio servidor solicita o certificado de atributos ao 

repositório de dados. Esse método é apresentado na Figura 4.7.  

O próximo passo é a verificação da validade do certificado da aplicação. De 

posse do certificado de atributos, o verificador de privilégios verifica a validade do 

certificado de atributos, analisando informações como: prazo de validade, 

assinatura digital do emissor e lista de revogação. Caso o certificado seja válido, 

ele inicia o processo de verificação de privilégios.  

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Autorização da aplicação 
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atributos da aplicação forem suficientes, o servidor autoriza a aplicação a acessar 

o recurso protegido, conforme representado na Figura 4.8. 

4.6.  Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo, o certificado de atributos foi introduzido como elemento 

essencial no suporte ao modelo exposto. Além disso, foram descritas as 

entidades envolvidas, a arquitetura e os processos requeridos para a implantação 

passo-a-passo do modelo. Essa descrição permite avaliar de forma geral a 

proposta sugerida como alternativa ao uso de técnicas de autenticação e 

autorização baseadas em senhas. 

No próximo capítulo, o modelo é especificado utilizando Redes de Petri 

Coloridas. 
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5. MODELAGEM UTILIZANDO REDES DE PETRI COLORIDAS 

As Redes de Petri (RdP) [MUR89] permitem a análise do comportamento 

lógico, a verificação de especificações e a determinação da conformidade do 

modelo resultante, em relação aos requisitos iniciais. As RdP oferecem um 

formalismo gráfico representado por meio de estados e eventos, proporcionando 

um entendimento completo acerca do funcionamento do modelo. Além disso, 

permitem a monitoração do sistema, facilitando a detecção de inconsistências e 

diminuição da incidência de erros.  

Ao contrário das RdP, as RdP Coloridas (RdP-C) [JEN96] permitem a 

associação de elementos de diferentes tipos em uma mesma representação, 

onde fichas individuais (coloridas) especificam tipos de dados distintos. Devido a 

essa especialidade, as RdP-C normalmente reduzem o tamanho do modelo e 

facilitam a sua compreensão. Diante do exposto, as RdP-C são mais eficientes na 

modelagem, análise e simulação de modelos complexos e, por isso, a 

especificação do modelo proposto é elaborada em RdP-C.  

Para especificar o novo modelo em RdP-C é utilizada a ferramenta CPN 

Tools [CPN07]. Além de permitir a especificação, a CPN Tools viabiliza a análise 

visual, por meio da representação gráfica e oferece um ambiente de simulação 

que permite a verificação do funcionamento do modelo proposto. 

5.1. Elementos Utilizados 

O modelo é especificado por meio de uma hierarquia de páginas. Cada 

página possui lugares, que representam estados, e transições, que representam 

eventos, ligados por meio de arcos, conforme apresentado na Figura 5.1.  

 

 

Figura 5.1 – Componentes da RdP-C 

Transicao Lugar 2Lugar 1

1`(1) 

COLSET COLSET 
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Os arcos de entrada ligam lugares a transições e os arcos de saída ligam 

transições a lugares. Cada lugar tem um tipo associado, chamado colset que 

determina o tipo de dado que o lugar pode conter. Os dados existentes nos 

lugares são aqui chamados de fichas e representam o estado do lugar. Os tipos 

são apresentados em letras maiúsculas. Os tipos compostos são representados 

pelo produto de tipos simples. 

Os lugares podem ter uma marcação inicial, contendo valores associados 

ao tipo definido para o lugar. O número que antecede os valores é o coeficiente, 

que é seguido do operador `. O coeficiente indica a quantidade de fichas 

existentes em determinado lugar. Durante a execução da RdP-C, os lugares 

contêm tantas fichas quanto a soma dos coeficientes.  

Quando uma transição é disparada ocorre o consumo e a adição de fichas 

aos lugares, respectivamente, a partir dos arcos de entrada e de saída, alterando 

o estado da rede. As transições podem ser ordinárias ou de substituição. A 

transição ordinária representa um único evento, enquanto a transição de 

substituição representa uma visão mais superficial de um conjunto de estados e 

eventos.  

A transição de substituição tem o intuito de facilitar o entendimento do 

modelo, sendo representada por uma página subordinada, chamada subpágina, 

que é vinculada à página de origem. A subpágina é um detalhamento da 

transição, que descreve os estados e os eventos da transição localizada na 

página hierarquicamente superior.  

A seguir é apresentada a estrutura hierárquica das páginas da RdP-C do 

novo modelo. 

5.2. Hierarquia de Páginas 

A especificação do modelo proposto é composta por sete páginas, 

distribuídas em três níveis, conforme apresentado na Figura 5.2. A página Visão 

Geral apresenta o funcionamento do modelo de forma simplificada. Possui três 

subpáginas, Aplicação, Servidor e Repositório, que representam os estados 
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e eventos existentes no âmbito da aplicação, do servidor e do repositório de 

certificados, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Hierarquia de páginas da modelagem em Redes de Petri Coloridas 

A subpágina Aplicação representa as atividades relacionadas à aplicação, 

como o início do autenticador da aplicação, o envio da solicitação e o recebimento 

da resposta, após o qual será enviada a próxima solicitação. Possui uma 

subpágina Autenticador Aplicação responsável pelo cálculo do resumo e 

envio da solicitação ao servidor.  

A subpágina Servidor, por sua vez, representa as atividades realizadas no 

contexto do servidor e possui duas subpáginas: Valida Certificado e 

Verifica Privilégios. A subpágina Valida Certificado modela a 

verificação das informações do certificado. Enquanto a subpágina Verifica 

Privilégios modela a verificação dos privilégios, realizada a partir da análise 

dos atributos, contidos no certificado da aplicação.  

A subpágina Repositorio modela a pesquisa do certificado da aplicação, 

referente ao hash recebido junto com a solicitação, no repositório de dados. A 

descrição detalhada do modelo é apresentada a seguir. 

 

Visão Geral

Aplicação

Servidor

Valida Certificado 

Verifica Privilégios 

Autenticador Aplicação 

Repositório
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5.3. Descrição do Modelo 

A modelagem consiste na especificação de cenário no qual a aplicação 

cliente faz uma solicitação a um servidor para acesso a um recurso. O servidor 

recebe a solicitação de acesso, obtém as informações requeridas, processa e 

envia uma resposta à aplicação.  

A Tabela 5.1 apresenta a lista de declarações de variáveis e constantes 

utilizadas no modelo. As declarações antecedidas pelo símbolo # são campos de 

variáveis do tipo registro. 

 

Tabela 5.1- Declarações utilizadas na RdP-C do modelo 

Declaração Descrição  
app Aplicação 
cer_atr  
# AttRec 
# AttPerm 
# ObjDig 
# ValNotBef 
# ValNotAft 

Certificado de atributos da aplicação 
Recurso 
Permissão 
Resumo da aplicação 
Data de início da validade 
Data de fim da validade 

cod_resp Código de resposta 
data_atual Data do sistema 
hash Resumo da aplicação 
id Identificador da solicitação de acesso 
resp Resposta da solicitação de acesso 
srv Servidor 
sol 
# Rec 
# Perm 

Solicitação de Acesso 
Recurso 
Permissão 

k, n, p, t1, t2 Variáveis de controle 

 

A comunicação entre as páginas da RdP-C é realizada por meio de  portas 

de entrada (in), de saída (out) ou de entrada/saída (I/O). Em cada página, essas 

portas são adicionadas a lugares e são utilizadas para criar vínculo entre as 

páginas da RdP-C.  

A Tabela 5.2 apresenta as portas In, Out e I/O presentes em cada página 

da RdP-C, conforme representado na ferramenta CNP Tools.  
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Tabela 5.2- Entradas e saídas da RdP-C do modelo 

Página Entrada (In) | Saída (Out) | Entrada/Saída (I/O)  
Visão Geral - 
Aplicação Out -> Solicitação Acesso (id, hash, sol) 

In  <- Resposta Acesso (id, resp) 
Autenticador 
Aplicação 

I/O  <- Inicia Autenticador Aplicação (id, app, srv, sol) 
Out -> Solicitação Acesso (id, hash, sol) 
Out -> Aguardando Resposta (p) 
I/O  <- Próx Solicitação (p) 

Servidor In  <- Solicitação Acesso (id, hash, sol) 
Out -> Solicitação Certificado (hash) 
In  -> Resposta Certificado (cer_atr) 
Out -> Resposta Acesso (id, resp) 

Valida 
Certificado 

In  <- Existe Certificado (cer_atr) 
Out -> Certificado Válido(cer_atr) 
Out -> Certificado Inválido (cod_resp) 

Verifica 
Privilégios 

In  <- Certificado Válido (cer_atr) 
In  <- VP Sol (id, sol) 
Out -> Privilégios Suficientes (id, cod_resp) 
Out -> Privilégios Insuficientes (id, cod_resp) 

Repositório In  <- Solicitação Certificado (hash) 
Out -> Resposta Certificado (cer_atr) 

 

A seguir é analisada cada página da RdP-C. 

5.3.1. Visão Geral 

A visão geral desse modelo é apresentada na Figura 5.3, na qual a 

aplicação solicita acesso ao servidor, o servidor, por sua vez, solicita ao 

repositório o certificado de atributos correspondente à aplicação, processa a 

solicitação de acesso e envia uma resposta à aplicação. 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Página Visão Geral da RdP-C 

Desse modo, a aplicação e o servidor são representados como transição 

de substituição e a solicitação e a resposta são representadas por lugares. Os 

Repositorio
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Solicitacao
Certificado

Resposta
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Solicitacao
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estados e os eventos de cada transição de substituição são apresentados na 

subpágina correspondente. 

5.3.2. Aplicação 

A subpágina aplicação, ilustrada na Figura 5.4, representa a modelagem 

dos estados e eventos que ocorrem em nível de aplicação. Quando uma 

aplicação precisa acessar um recurso, esta inicia o autenticador de aplicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Subpágina Aplicação da RdP-C 

Para iniciar o funcionamento da RdP-C, o lugar Inicia Autenticador 

Aplicacao contém fichas correspondentes às solicitações de acesso, o lugar 

Envia Prox é iniciado com uma ficha de valor 1, representando o identificador da 

primeira solicitação e o lugar Prox Recebim é iniciado com uma ficha de valor 1, 

representando o identificador da solicitação da qual está sendo esperada a 

resposta. 

p

if id=k 
then k+1
else k

k

k
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id if id=k
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else k
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1`(id,resp)
else emptyif id=k then
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Autenticador

Aplicacao
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Autenticador Aplicacao

1`(1, "a023","Serv", {Rec=Arq, Perm=ReadOnly})
1`(2, "a011","Serv", {Rec=Arq, Perm=ReadWrite})
1`(3, "a117","Serv", {Rec=Arq, Perm=ReadOnly})
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As fichas do lugar Inicia Autenticador Aplicacao são do tipo 

composto IDxAPPxSRVxSOL, que representa, respectivamente, o identificador da 

solicitação (id), a aplicação (app) que está solicitando o acesso, o servidor (srv) 

que contém o recurso a ser acessado e os dados da solicitação (sol), informando 

o recurso e o nível de acesso desejado pela aplicação.  

A transição Autenticador Aplicacao é habilitada pelos lugares Inicia 

Autenticador Aplicacao e Envia Prox. Ao ser disparada, as fichas são 

consumidas e adicionadas, mantendo a lista de solicitações inalterada no lugar 

Inicia Autenticador Aplicacao e o identificador da solicitação atual no lugar 

Envia Prox. Além disso, o disparo dessa transição também adiciona fichas nos 

lugares Solicitacao Acesso e Aguardando Resposta, o que significa que a 

aplicação irá enviar uma solicitação de acesso a um servidor e ficará aguardando 

a resposta, por um determinado tempo.  

Ao receber a resposta de acesso do servidor, por meio do lugar Resposta 

Acesso, podem acontecer duas situações: na primeira, a resposta chegou no 

tempo definido para a solicitação, então, esta solicitação é finalizada, sendo 

enviada para o lugar Fim! e, caso exista outra solicitação, esta será enviada ao 

servidor e assim sucessivamente, até que todas as solicitações sejam enviadas.  

Se o tempo de espera da solicitação terminar antes do recebimento da 

resposta, incorre na segunda situação, na qual a solicitação será enviada 

novamente. Neste caso, a resposta da solicitação recebida fora do tempo será 

descartada, sendo enviada para o lugar Descarte.  

O controle de recebimento de resposta é realizado pelas transições Recebe 

Resposta e Controle Prox e pelos lugares Prox Recebim, Prox Solicit e 

Envia Prox.  

5.3.3. Autenticador de Aplicação 

A subpágina autenticador aplicação representa a modelagem dos 

estados e eventos realizados pelo autenticador da aplicação, conforme ilustrado 

na Figura 5.5. Ao ser iniciado, o autenticador de aplicação habilita a transição 

Prepara Solicitação. O disparo dessa transição adiciona uma ficha do tipo 
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composto IDxSRVxSOL no lugar Dados Solicitacao, outra ficha do tipo APP no 

lugar APP e adiciona o tempo de espera na ficha do tipo composto 

IDxAPPxSRVxSOL, destinada ao próprio lugar Inicia Autenticador Aplicacao, 

que contém as solicitações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Subpágina Autenticador aplicação da RdP-C 

Além disso, o disparo da transição Prepara Solicitação adiciona e 

consome fichas do tipo ID e TEMPO nos lugares Envia Prox e Tempo Espera, 

respectivamente. O lugar Envia Prox contém  o identificador da solicitação atual 

(id). O lugar Tempo Espera contém o tempo de espera definido para cada 

solicitação (t1).  

No disparo da transição Calcula Resumo, uma ficha é consumida do lugar 

APP e a função CalcRes gera o resumo da aplicação (hash), adicionando uma 

ficha no lugar Resumo, o que habilita a transição Envia Solicitacao Servidor. 

O disparo dessa transição adiciona uma ficha do tipo composto IDxHASHxSOL no 

lugar Solicitação Acesso. Dessa forma, a solicitação que é enviada para o 

servidor (srv) contém o identificador da solicitação (id), o resumo da aplicação 

(hash) e os dados da solicitação de acesso (sol).  
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Após enviar a solicitação ao servidor, o autenticador da aplicação vai para 

o estado aguardando resposta, representado pelo lugar Aguardando Resposta.  

5.3.4. Servidor 

A subpágina servidor, ilustrada na Figura 5.6, representa a modelagem 

dos estados e eventos que ocorrem em nível de servidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Subpágina Servidor da RdP-C 

Ao receber a solicitação de acesso, representada pela ficha contida no 

lugar Solicitação Acesso, o servidor inicia o verificador de privilégios pelo 

disparo da transição Inicia Verificador Privilegios. O verificador de 

privilégios consome do lugar Tempo Proc uma ficha de forma aleatória, contendo 

p
p

t2

if #ObjDig cer_atr <> "Nao Existe"
 then 1`(cer_atr) else empty

if #ObjDig cer_atr = "Nao Existe"
 then 1`(1) else empty

cer_atr

(id,sol)

(id,sol)

Resp(id, cod_resp)

Resp(id,cod_resp)

Resp(id,cod_resp)

(id,cod_resp)

cod_resp

cod_resp

(id,sol)@+t2

(id,cod_resp) Resp(id, cod_resp)

hash

(id,hash,sol)

Recebe
Resposta

Responde
Certificado
Invalido

Responde
Nao Existe
Certificado

Responde
Solicitacao

Aceita

Valida
Certificado

Valida Certificado

Verifica
Privilegios

Verifica Privilegios

Responde
Privilegios

Insuficientes

Inicia
Verificador
Privilegios

Aguardando
Resposta

UNIT

Tempo
Proc

1`9++
1`5++
1`2++
1`13++
1`7

TEMPO

Resposta
Certificado

In CER_ATR

VPSol

IDxSOL

Certificado
Invalido

COD_RESP

Certificado
Valido

CER_ATR

Privilegios
Insuficientes

IDxCOD_RESP

Privilegios
Suficientes

IDxCOD_RESP

Existe 
Certificado

CER_ATR

Nao Existe
Certificado

COD_RESP

Solicitacao
Certificado

Out HASH

Resposta
AcessoOut

IDxRESP

Solicitacao
Acesso

In IDxHASHxSOLIn
Out

Out

In

Verifica Privilegios

Valida Certificado



 
52 

 
 

o tempo (t2). Esse tempo representa o tempo que o servidor levará para 

processar a solicitação.  

Em paralelo, o disparo da transição Inicia Verificador Privilegios 

adiciona uma ficha do tipo composto IDxSOL timed, representando o 

identificador da solicitação (id), os dados da solicitação (sol) e o tempo de 

processamento no lugar VPSol, uma ficha do tipo HASH no lugar Solicitacao 

Certificado, representando a solicitação do certificado de atributos da aplicação 

ao repositório e uma ficha no lugar Aguardando Resposta. 

Ao receber a resposta do repositório, se não existir certificado 

correspondente à aplicação, uma ficha contendo o código (cod_resp) 

correspondente ao erro, neste caso 1, é enviada ao lugar Nao Existe 

Certificado, habilitando a transição Responde Nao Existe Certificado. 

Caso contrário, se existir certificado de atributo correspondente ao hash da 

aplicação, o lugar Existe Certificado recebe ficha contendo o certificado e 

habilita a transição Valida Certificado, correspondente à subpágina Valida 

Certificado.  

A subpágina Valida Certificado valida informações do certificado. Caso 

o certificado seja inválido, uma ficha contendo o código (cod_resp) 

correspondente ao erro é enviada ao lugar Certificado Invalido, habilitando a 

transição Responde Certificado Invalido. Caso contrário, se o certificado de 

atributo for válido, o lugar Certificado Valido recebe ficha contendo o 

certificado e habilita a transição Verifica Privilegios.  

A subpágina Verifica Privilegios verifica os atributos do certificado da 

aplicação. Caso os privilégios contidos no certificado sejam menores do que os 

solicitados, uma ficha contendo o código (cod_resp) correspondente ao erro é 

enviada ao lugar Privilegios Insuficientes, habilitando a transição 

Responde Privilegios Insuficientes. Caso contrário, se os privilégios 

contidos no certificado de atributo da aplicação forem suficientes para autorizar o 

acesso da aplicação, o lugar Privilegios Suficientes recebe ficha contendo o 
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código (cod_resp) correspondente ao sucesso e habilita a transição Responde 

Solicitação Aceita.  

Dessa forma, caso a aplicação seja autorizada será retornado o código 0 

indicando o sucesso do processo de autorização. No caso de insucesso em cada 

um desses eventos, será retornado um código de erro 1, 2, 3 ou _, indicando 

que a aplicação não foi autorizada. A função Resp converte o código retornado em 

uma resposta (resp) a ser enviada à aplicação, conforme a seguir: 

fun Resp(cod_resp:COD_RESP)=  

case cod_resp of 

    0 => 1`("Aplicacao Autorizada") 

  | 1 => 1`("Nao Existe Certificado") 

  | 2 => 1`("Certificado Invalido") 

  | 3 => 1`("Privilegios Insuficientes") 

  | _ => 1`("Nenhuma Resposta"); 

O identificador (id) e a resposta (resp) são enviados à aplicação por meio 

do lugar Resposta Acesso.  

5.3.5. Valida Certificado 

A subpágina valida certificado, ilustrada na Figura 5.7, representa o 

processo de validação do certificado digital. Após obter o certificado de atributos, 

o verificador de privilégios precisa validá-lo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Subpágina Valida Certificado da RdP-C 
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A subpágina Valida Certificado é iniciada quando o lugar Existe 

Certificado recebe uma ficha contendo o certificado de atributos (cer_atr) da 

aplicação.  Em seguida, as informações de validade do certificado de atributos, 

tais como data de início (#ValnotAft cer_atr) e data de fim (#ValnotAft 

cer_atr), são obtidas como representação do processo de verificação da 

validade.  

Essas datas são comparadas a uma constante chamada data_atual, que 

contém um valor que foi definido para representar a data atual. A definição dessa 

constante é apresentada a seguir: 

val data_atual = 20070715; 

Na prática, outras informações, como o emissor e a assinatura digital, 

também devem ser verificadas para garantir a validade do certificado de atributos.  

Caso seja válido, o lugar Certificado Valido recebe uma ficha contendo o 

certificado (cer_atr), que é retornado para a página Servidor e servirá de 

entrada para a página Verifica Privilegios. Caso não seja válido, o lugar 

Certificado Invalido recebe uma ficha contendo o código (cod_resp) 

correspondente ao erro 2, informando que o certificado é inválido.  

5.3.6. Verifica Privilégios 

A subpágina Verifica Privilegios, ilustrada na Figura 5.8, representa o 

processo de verificação dos privilégios da aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 – Subpágina Verifica Privilégios da RdP-C 
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Essa subpágina é iniciada quando os lugares Certificado Valido e 

VPSol recebem fichas contendo respectivamente o certificado de atributos 

(cer_atr) e o identificador da solicitação (id) e os dados da solicitação (sol). Em 

seguida, são obtidos os atributos do certificado (#AttRec cer_atr e #AttPerm 

cer_atr) para comparação com a solicitação (#Rec sol e #Perm cer_atr). 

Dessa forma, se os privilégios contidos no certificado de atributos forem 

iguais ou maiores que os privilégios solicitados para o recurso, o código 0 é 

retornado, por meio do lugar Privilegios Suficientes, informando que a 

aplicação está autorizada a acessar o recurso solicitado. Caso contrário, o lugar 

Privilegios Insuficientes recebe uma ficha contendo o código (cod_resp) 

correspondente ao erro 3, informando que o acesso ao recurso foi negado por 

falta de privilégios.  

5.3.7. Repositório 

A subpágina Repositorio apresenta a modelagem do processo de 

solicitação do certificado, conforme ilustrado na Figura 5.9.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 – Subpágina Repositório da RdP-C 

A solicitação do certificado é enviada ao repositório pelo verificador de 
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Certificado recebe uma ficha contendo o resumo (hash) da aplicação, que 

habilita a transição Pesquisa Certificado. 

O lugar Repositorio contém os certificados de atributos das aplicações 

(cer_atr). Suas fichas são consumidas e realimentadas para possibilitar novas 

consultas. O certificado de atributos foi modelado como tipo CER_ATR, que é um 

registro contendo vários tipos simples, onde cada um representa um campo do 

certificado de atributos, conforme apresentado a seguir:  

colset DATA = int;  

colset HASH = string; 

colset PERM = with ReadOnly | WriteOnly | ReadWrite | NP; 

colset REC = with Arq | BD | NR; 

colset CER_ATR = record ObjDig:HASH * ValnotBef:DATA *  

ValnotAft:DATA * AttRec:REC * AttPerm:PERM; 

Para facilitar o entendimento e simplificar a modelagem, alguns campos do 

certificado foram omitidos. 

Para pesquisar o certificado de atributos no repositório, o resumo (hash) da 

aplicação, enviado junto com a solicitação, é comparado com o campo 

ObjectDigest (#ObjDig cer_atr) de cada certificado. Caso seja encontrado, o 

certificado (cer_atr) da aplicação é retornado para a página Servidor. Caso 

contrário, será retornado que não existe certificado referente à aplicação. O 

retorno é feito por meio do lugar Resposta Certificado.  

O lugar Prox Pesq é utilizado para controle da pesquisa seqüencial, sendo 

iniciado com valor 1, que representa a primeira pesquisa.  

5.4. Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo, foi apresentada a especificação do novo modelo em RdP-C, 

descrevendo os elementos de cada página da rede, as entradas e saídas, os 

parâmetros e as declarações utilizadas, além dos estados e eventos definidos 

para o modelo proposto. RdP-C demonstrou ser uma ótima linguagem para 

definição e análise do modelo, viabilizando a descrição dos estados e eventos, de 
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forma geral e detalhada de acordo com a necessidade do projetista. A hierarquia 

de páginas proporciona níveis de abstração, oferecendo visões globais e 

específicas do modelo, o que facilita o entendimento acerca do seu 

funcionamento.  

No próximo capítulo, são apresentadas as simulações do modelo com base 

em cenários. 
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6. SIMULAÇÕES DO MODELO 

Para avaliar o funcionamento e as limitações do modelo foram realizadas 

simulações de acordo com cenários definidos de forma a percorrer todas as 

possibilidades previstas no modelo. A simulação nos permite analisar o 

comportamento e os resultados do modelo, com base na totalidade ou em parte, 

permitindo uma avaliação das suas propriedades em uma escala menor, o que 

viabiliza seu estudo detalhado, manipulação e avaliação. 

6.1. Cenários 

Os cenários das simulações consistem em aplicações solicitando acesso a 

recursos localizados em servidores. Dessa forma, a aplicação envia uma 

solicitação ao servidor que contém o recurso desejado e fica aguardando a 

resposta. O servidor, por sua vez, obtém o certificado de atributos correspondente 

à aplicação, junto ao repositório de dados, e autoriza ou não o acesso da 

aplicação ao recurso.  

São previstas quatro diferentes respostas válidas para a solicitação de 

acesso ao recurso. O resultado de sucesso ocorre quando a aplicação recebe do 

servidor a resposta "Aplicacao Autorizada", significando que o acesso ao 

recurso é permitido. Nos demais casos, o acesso não é autorizado.  

Quando o acesso não é autorizado por falta de privilégios a mensagem 

"Privilegios Insuficientes" é apresentada. Caso a aplicação não possua no 

repositório certificado de atributo correspondente, o servidor irá responder que 

"Nao Existe Certificado". Se o certificado estiver expirado, ou seja, fora do 

prazo de validade, a mensagem resultante é "Certificado Invalido".  

Para que a aplicação não fique aguardando a resposta do servidor por 

tempo ilimitado, é definido um tempo de espera. Por isso, também é considerado 

um cenário no qual o tempo de espera da aplicação é superado pelo tempo de 

processamento da solicitação pelo servidor. Dessa forma, a resposta da 

solicitação que demorou a ser processada é descarta.   
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No contexto geral das simulações, o lugar Inicia Autenticador 

Aplicacao inicia com fichas, representando as solicitações, que são consumidas 

e realimentadas para possibilitar o reenvio da solicitação, caso o tempo de espera 

acabe. Nessa realimentação, é acrescido o tempo da solicitação. Para as 

simulações foi definida a seguinte marcação inicial: 

M(Inicia Autenticador Aplicacao) =  

1`(1, "a023","Serv", {Rec=Arq, Perm=ReadOnly})++ 

1`(2, "a011","Serv", {Rec=Arq, Perm=ReadWrite})++ 

1`(3, "a117","Serv", {Rec=Arq, Perm=ReadOnly}) 

O tempo de espera da resposta às solicitações, definido no lugar Tempo 

Espera da subpágina Autenticador Aplicacao é de 10 unidades de tempo, 

conforme marcação inicial apresentada a seguir: 

M(Tempo Espera) = 1`10 

Dessa forma, quando o tempo de processamento da solicitação for menor 

que o tempo de espera, a resposta é aceita e uma ficha é adicionada ao lugar 

FIM!. Caso contrário, a solicitação é reenviada e a resposta da solicitação que 

excedeu o tempo de espera é descartada sendo enviada para o lugar Descarte. 

O tempo de processamento da solicitação (t2) está representado no lugar 

Tempo Proc.  Para as simulações foram definidas cinco fichas com os tempos 9, 

5, 2, 13 e 7, que representam o tempo de processamento da solicitação e são 

consumidas de forma aleatória, conforme a seguinte marcação inicial: 

M(Tempo Proc) = 1`9++ 1`5++ 1`2++ 1`13++ 1`7 

A marcação M(Repositorio) será realimentada e, portanto, conterá o 

mesmo conjunto de certificados no início e no fim das simulações. Para a 

simulação, foram acrescentadas três fichas, sendo a última utilizada para finalizar 

a pesquisa, conforme apresentado a seguir:  

M(Repositorio) =  

1`(1, {ObjDig="3c 81 bb 76", ValnotBef=20070101, 

ValnotAft=20071231, AttRec=Arq, AttPerm=ReadOnly})++ 

1`(2, {ObjDig="e5 21 5d 34", ValnotBef=20070101, 

ValnotAft=20071231, AttRec=Arq, AttPerm=ReadOnly})++ 
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1`(3, {ObjDig="Nao Existe", ValnotBef=00000000, 

ValnotAft=00000000, AttRec=NR, AttPerm=NP}) 

6.2. Resultados 

Para avaliar o modelo foram realizadas diversas simulações interativas e 

automáticas. Na simulação interativa, houve a execução passo-a-passo do 

modelo, no intuito de avaliar o comportamento individual dos eventos e das 

transições que ocasionam as mudanças de estados.  

Por meio das simulações interativas foi detectada a necessidade de 

alteração de processos e responsabilidades inicialmente previstos. Dessa forma, 

a autenticação da aplicação primeiramente seria realizada pelo próprio verificador 

de privilégios, do lado do servidor.  

Após a realização dessas simulações foi detectado que o servidor não teria 

como autenticar a aplicação remotamente. Por isso, foi necessário transferir o 

processo de autenticação para o lado da aplicação, surgindo a necessidade de 

criar o papel do autenticador da aplicação, responsável pela autenticação e pela 

comunicação com o servidor. Porém, do lado da aplicação, era necessário 

garantir que o processo de autenticação fosse confiável. Para isso, foi definida a 

inclusão de um componente confiável, a ser inserido na aplicação imediatamente 

antes desta ser disponibilizada em ambiente de produção.  

Além disso, existia uma dúvida quanto à obtenção do certificado da 

aplicação, se pelo método Push no qual a aplicação apresenta o certificado de 

atributos ao servidor ou Pull, no qual o próprio servidor solicita o certificado da 

aplicação diretamente ao repositório de dados. O método Pull foi escolhido para 

evitar adicionar mais uma responsabilidade do lado cliente e que o servidor 

fizesse um novo cálculo do resumo da aplicação para verificar se o certificado 

corresponde à aplicação. 

Após essa avaliação detalhada, foram realizadas simulações automáticas 

que permitem analisar o funcionamento geral do modelo. Foi verificado o correto 

funcionamento e a produção de resultados conforme esperado. Todos os cenários 
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previstos foram simulados. A seguir são apresentados os cinco tipos de 

simulações, considerando as possibilidades previstas no modelo e os respectivos 

resultados. Para a realização das simulações foram utilizados dados simples, com 

um pequeno universo de valores, mas que porém representam o universo de 

informações necessárias à comprovação do funcionamento do modelo proposto. 

6.2.1. Simulação 1 

Nesta simulação, uma aplicação que possui permissão no recurso 

solicitado e certificado válido no repositório solicita acesso de leitura a um arquivo. 

Dessa forma, a aplicação a023 solicita ao servidor serv acesso de leitura ao 

recurso Arq.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Resultado da Simulação 1 

A partir da Figura 6.1 pode-se observar o resultado da simulação 1. Para 

esta a simulação, é consumida a seguinte ficha do lugar Inicia Autenticador 

Aplicacao): 

p
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then k+1
else k

k

k
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1`(1, "a023","Serv", {Rec=Arq, Perm=ReadOnly}) 

O executável da aplicação é representado pelo valor “a023” e seu resumo 

pelo valor “e5 21 5d 34”. Dessa forma, a partir da marcação inicial 

M(Repositorio), pode-se observar que o certificado de atributos correspondente 

à aplicação registra permissão de leitura no arquivo. Dessa forma, a aplicação 

será autorizada a acessar o recurso solicitado.  

O lugar Inicia Autenticador Aplicacao registra o tempo de espera da 

solicitação 1, que seria reenviada caso não chegasse resposta até o tempo 10 da 

rede. Após essa simulação, o lugar Fim! recebeu uma ficha correspondente à 

resposta da solicitação 1. Essa simulação resultou na seguinte marcação final: 

M(Fim!) =  1`(1,”Aplicação Autorizada”)@2 

Neste caso, a marcação M(Fim!) contém uma ficha, indicada pelo 

coeficiente 1`, contendo a resposta da solicitação 1. A partir dessa marcação, 

pode-se observar que a aplicação foi autorizada e que a resposta foi enviada no 

tempo 2 da rede. Por não ter excedido o tempo de espera definido (10 unidades 

de tempo), a solicitação não precisou ser reenviada. Por isso, não há fichas no 

lugar Descarte.  

6.2.2. Simulação 2 

Nesta simulação uma aplicação que não possui a permissão solicitada no 

recurso, apesar de possuir certificado válido no repositório, solicita acesso de 

leitura e escrita em um arquivo. Dessa forma, a aplicação a011 solicita ao servidor 

serv acesso de leitura e escrita ao recurso Arq.    

A partir da Figura 6.2, pode-se observar o resultado da simulação 2. Para 

esta simulação, é consumida a seguinte ficha do lugar Inicia Autenticador 

Aplicacao: 

1`(2, "a011","Serv", {Rec=Arq, Perm=ReadWrite}) 

O executável da aplicação é representado pelo valor “a011” e seu resumo 

pelo valor “3c 81 bb 7g”. Dessa forma, a partir da marcação inicial 

M(Repositorio), pode-se observar, que o certificado de atributos 
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correspondente à aplicação registra apenas permissão de leitura no arquivo. 

Dessa forma, a aplicação não será autorizada a acessar o recurso solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 – Resultado da Simulação 2 

 O lugar Inicia Autenticador Aplicacao registra o tempo de espera da 

solicitação 2, que seria reenviada caso não chegasse resposta até o tempo 12 da 

rede, que é a soma do tempo de processamento da solicitação 1 (2 unidades de 

tempo) com o tempo de espera da solicitação 2 (10 unidades de tempo). 

Após essa simulação, o lugar Fim! recebeu mais uma ficha,  

correspondente à resposta da solicitação 2. Essa simulação resultou na seguinte 

marcação final: 

M(Fim!) =  

1`(1,"Aplicacao Autorizada")@2+++ 

1`(2,"Privilegios Insuficientes")@11 
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Neste caso, a marcação M(Fim!) indica a existência de mais uma ficha, 

contendo a resposta da solicitação 2. A partir dessa marcação, pode-se observar 

que a aplicação não foi autorizada devido à falta de privilégios e que a resposta 

foi enviada no tempo 11 da rede, tendo demorado 9 unidades de tempo para ser 

enviada. Por não ter excedido o tempo de espera definido (10 unidades de 

tempo), a solicitação não precisou ser reenviada. Por isso, não há fichas no lugar 

Descarte.  

6.2.3. Simulação 3 

Nesta simulação, uma aplicação que não possui certificado no repositório 

solicita acesso a um recurso. Dessa forma, a aplicação a117 solicita ao servidor 

serv acesso de leitura ao recurso Arq.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 – Resultado da Simulação 3 
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A partir da Figura 6.3, pode-se observar o resultado da simulação 3. Para 

esta simulação, é consumida a seguinte ficha do lugar Inicia Autenticador 

Aplicacao: 

1`(3, "a117","Serv", {Rec=Arq, Perm=ReadOnly}) 

O executável da aplicação é representado pelo valor “a117” e seu resumo 

pelo valor “63 a3 fe 25”. Dessa forma, a partir da marcação inicial 

M(Repositorio), pode-se observar, que não existe certificado de atributos 

correspondente à aplicação. Dessa forma, a aplicação não será autorizada a 

acessar o recurso solicitado.  

O lugar Inicia Autenticador Aplicacao registra o tempo de espera da 

solicitação 3, que seria reenviada caso não chegasse resposta até o tempo 21 da 

rede, que é a soma do tempo de processamento das solicitações 1 (2 unidades 

de tempo) e 2 (9 unidades de tempo) com o tempo de espera da solicitação 3 (10 

unidades de tempo após o seu envio).  

Após essa simulação, o lugar Fim! recebeu mais uma ficha,  

correspondente à resposta da solicitação 3. Essa simulação resultou na seguinte 

marcação final: 

M(Fim!) =  

1`(1,"Aplicacao Autorizada")@2+++ 

1`(2,"Privilegios Insuficientes")@11+++ 

1`(3,”Nao Existe Certificado”)@18 

Neste caso, a marcação M(Fim!) indica a existência de mais uma ficha, 

contendo a resposta da solicitação 3. A partir dessa marcação, pode-se observar 

que a aplicação não foi autorizada devido à inexistência de certificado 

correspondente à aplicação e que a resposta foi enviada no tempo 18 da rede, 

tendo demorado apenas 7 unidades de tempo para ser enviada. Por não ter 

excedido o tempo de espera definido (10 unidades de tempo), a solicitação não 

precisou ser reenviada. Por isso, não há fichas no lugar Descarte.  
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6.2.4. Simulação 4 

Nesta simulação uma aplicação que possui permissão no recurso solicitado 

e certificado no repositório solicita acesso de leitura em um arquivo. Porém, o 

certificado da aplicação está expirado, portanto fora da data de validade. Para 

isso, a constante referente à data atual é alterada para o dia 01 de janeiro de 

2010. Dessa forma, a aplicação a023 solicita ao servidor serv acesso de leitura 

ao recurso Arq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 – Resultado da Simulação 4 

A partir da Figura 6.4 pode-se observar o resultado da simulação 4. Para 

esta simulação, é consumida a seguinte ficha do lugar Inicia Autenticador 

Aplicacao: 

1`(1, "a023","Serv", {Rec=Arq, Perm=ReadOnly}) 
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O executável da aplicação é representado pelo valor “a023” e seu resumo 

pelo valor “e5 21 5d 34”. 

Dessa forma, a partir da marcação inicial M(Repositorio), pode-se 

observar, que o certificado de atributos correspondente à aplicação registra 

permissão de leitura no arquivo. Por isso, a aplicação deveria ser autorizada a 

acessar o recurso solicitado. Porém, como o período de validade do certificado é 

de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007, o certificado está expirado, 

portanto, a solicitação é negada.  

O lugar Inicia Autenticador Aplicacao registra o tempo de espera da 

solicitação 4, que seria reenviada caso não chegasse resposta até o tempo 10 da 

rede. Após essa simulação, o lugar Fim! recebeu uma ficha correspondente à 

resposta da solicitação 1. Essa simulação resultou na seguinte marcação final: 

M(Fim!) =  1`(1,”Certificado Invalido”)@5 

Neste caso, a marcação M(Fim!) contém uma ficha, indicada pelo 

coeficiente 1`, contendo a resposta da solicitação 1. A partir dessa marcação, 

pode-se observar que a aplicação não foi autorizada devido ao certificado estar 

expirado e que a resposta foi enviada no tempo 5 da rede. Por não ter excedido o 

tempo de espera definido (10 unidades de tempo), a solicitação não precisou ser 

reenviada. Por isso, não há fichas no lugar Descarte.  

6.2.5. Simulação 5 

Nesta simulação a solicitação 1 é reenviada por exceder o tempo de 

espera. Dessa forma, uma das respostas dessa solicitação é descartada.  

A partir da Figura 6.5 pode-se observar o resultado da simulação 5. O 

primeiro envio da solicitação 1 teve um tempo de processamento de 13 unidades 

de tempo, sendo portanto superior ao tempo de espera para cada solicitação, que 

é de 10 unidades de tempo. Dessa forma, a solicitação 1 foi reenviada no tempo 

de rede 10.  
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Figura 6.5 – Resultado da Simulação 5 

Na segunda vez que foi enviada, a solicitação 1 teve um tempo de 

processamento de 7 unidades de tempo. Por isso, sua resposta foi recebida pela 

aplicação no tempo de rede 17. Como a resposta da segunda solicitação 1 

chegou após a resposta da primeira solicitação 1, aquela foi descartada, sendo 

enviada uma ficha para o lugar Descarte, conforme apresentado a seguir: 

M(Descarte) =  

1`(1,"Aplicacao Autorizada")@17 

Após essa simulação, o lugar Fim! recebeu três fichas, correspondentes às 

respostas das solicitações 1, 2 e 3, conforme a seguir: 

M(Fim!) =  

1`(1,"Aplicacao Autorizada")@13+++ 

1`(2,"Privilegios Insuficientes")@18+++ 

1`(3,”Nao Existe Certificado”)@27 
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if id<>k then
1`(id,resp)
else emptyif id=k then

1`(id,resp)
else empty

(id, resp)

Controle
Prox

Recebe
Resposta

Autenticador
Aplicacao

Autenticador Aplicacao

Aguardando
Resposta

UNIT Prox
Recebim

1

INT
Prox

Solicit
INT

Descarte

IDxRESPFim!

IDxRESP

Envia
Prox

1

ID

Inicia
Autenticador

Aplicacao

1`(1, "a023","Serv", {Rec=Arq, Perm=ReadOnly})
1`(2, "a011","Serv", {Rec=Arq, Perm=ReadWrite}
1`(3, "a117","Serv", {Rec=Arq, Perm=ReadOnly})

IDxAPPxSRVxSOL

Resposta
Acesso

In
IDxRESP

Solicitacao
Acesso

Out

IDxHASHxSOL

Out

In

Autenticador Aplicacao

1

1`4

1

1`(1,"Aplicacao Autorizada")@17

3

1`(1,"Aplicacao Autorizada")@13+++
1`(2,"Privilegios Insuficientes")@18+
++
1`(3,"Nao Existe Certificado")@27

1

1`4

3

1`(1,"a023","Serv",{Rec=Arq,Perm=R
eadOnly})@20+++
1`(2,"a011","Serv",{Rec=Arq,Perm=R
eadWrite})@23+++
1`(3,"a117","Serv",{Rec=Arq,Perm=R
eadOnly})@28
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6.3. Análise de Espaço de Estados 

A análise do espaço de estados foi realizada com base em relatórios 

gerados a partir da ferramenta CPN Tools. Para isso, foram gerados dois 

relatórios de espaço de estados. O primeiro relatório, chamado Relatório 1, refere-

se às simulações 1, 2, 3 e 5, nas quais os certificados digitais utilizados estão 

dentro da validade. O segundo relatório, chamado Relatório 2, representa o 

espaço de estados da simulação 4, na qual o cenário prevê uma data futura, 

representando um período no qual o certificado digital não é válido. 

Os relatórios apresentaram resultados similares em relação às 

propriedades da RdP-C. Em relação à marcação inicial, a RdP-C não tem uma 

“home marking”, ou seja, não retorna ao estado inicial com a mesma distribuição 

inicial de fichas nos lugares.   

A partir dos relatórios, podemos observar a existência de marcações 

mortas, que representam os possíveis estados finais do modelo. Cada marcação 

morta indica um estado no qual nenhuma transição está habilitada. A quantidade 

de marcações mortas está dentro do esperado de acordo com o funcionamento 

previsto para o modelo, a quantidade de fichas existentes nos lugares e o tempo. 

Nas simulações 1, 2, 3 e 5 o certificado é sempre válido. Por isso, existe 

uma transição que não é disparada, chamada transição morta, correspondente ao 

certificado inválido. Já na simulação 4, o certificado é inválido. Dessa forma, as 

transições mortas ocorrem nos demais casos: sucesso na solicitação e privilégios 

insuficientes.  

Além disso, não houve registro de instâncias de transições permanecendo 

ativas e nem de seqüências infinitas de marcações acessíveis em nenhuma das 

simulações. De acordo com a análise de espaço de estados, pode-se constatar 

que as propriedades comportamentais da RdP-C estão dentro das características 

esperadas para o modelo especificado. 

Os relatórios de espaço de estados gerados encontram-se disponíveis no 

Apêndice A. 
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6.4. Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo foram definidos os cenários para validação do modelo a 

partir da realização de simulações. As simulações consistiram no envio de 

solicitações de acesso e recebimento de resposta, considerando diversas 

situações nas quais a aplicação envia uma solicitação ao servidor e recebe 

resposta positiva ou negativa para acesso ao recurso solicitado.  

Na simulação 1, após obter o certificado da aplicação junto ao repositório, 

verificar a validade e os privilégios, o servidor aceita a solicitação da aplicação. 

Nas simulações 2, 3 e 4 o servidor nega o acesso, por falta de privilégios, não 

existência de certificado correspondente à aplicação no repositório e certificado 

inválido, respectivamente. O tempo foi abordado na simulação 5, tendo em vista 

ser um fator importante a ser considerado para garantir que não haverá espera 

indefinida.  

Com base nos resultados das simulações e na análise de espaço de 

estados, pôde-se avaliar o correto funcionamento da RdP-C apresentada no 

Capítulo 5, de acordo com os processos especificados no Capítulo 4, 

comprovando-se a viabilidade de implementação do modelo proposto. 

No próximo capítulo é apresentada a conclusão final bem como as 

principais contribuições, limitações da proposta e trabalhos futuros. 
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7. CONCLUSÃO FINAL 

A Autoridade de Atributo foi apresentada como uma entidade confiável que 

define a política de concessão de acesso a recursos, emitidos os certificados 

utilizados no processo de autorização, com base em resumos criptográficos.  

Desse modo, o controle de acesso por meio de certificados é simplificado, pois 

tanto o processo de autenticação como o de autorização é suportado por uma 

única infra-estrutura de segurança, não necessitando de infra-estruturas distintas 

para gerenciamento de certificados para identidades e privilégios. 

Ao tempo em que garante maior nível de segurança, a centralização 

proporciona a redução de custos de gerenciamento, tendo em vista a 

concentração do controle na Autoridade de Atributo, entidade definida e 

qualificada especificamente para esse fim.  

O uso de certificados digitais fortalece o modelo de segurança, em 

substituição ao uso de senhas, cuja fragilidade do segredo introduz 

vulnerabilidades ao controle de acesso. Dessa forma, o modelo proposto viabiliza 

o acesso seguro das aplicações aos recursos, por meio de resumos criptográficos 

e certificados de atributos, como alternativa à utilização de senhas. 

A especificação em RdP-C por meio da CPN Tools foi importante para a 

análise do modelo, permitindo a verificação do comportamento do mesmo bem 

como e suas limitações, durante as simulações interativas e automáticas. Os 

resultados apresentados comprovaram a validade do modelo para autenticação e 

autorização baseado em certificado de atributos para uma aplicação-cliente em 

relação a um servidor. 

7.1. Principais Contribuições e Limitações da Proposta 

A principal contribuição desta dissertação é a originalidade do modelo 

proposto para autenticação e autorização de aplicações. Não identificamos 

nenhum outro trabalho similar na literatura. Nosso modelo viabiliza a autenticação 

e a autorização de uma aplicação-cliente contra um servidor de forma segura. 
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Sem o uso de senhas, reduzem-se vulnerabilidades relacionadas à autenticação, 

tais como a inclusão de identificador de usuário e senha no código-fonte, o 

conhecimento de senhas por parte da equipe de desenvolvimento ou do 

administrador do servidor de aplicação, o acesso dos usuários diretamente aos 

recursos que armazenam dados, registro (log) dos acessos aos recursos na 

aplicação, aplicações de testes acessando recursos de produção. 

Sendo associado à aplicação pelo resumo criptográfico, que é único, o 

certificado de atributos conterá os atributos utilizados para autorização, garantindo 

que os privilégios serão associados a uma aplicação específica. A autorização é 

fortalecida pela autoridade de atributos que centraliza e controla esse processo. 

Desse modo, outra aplicação desenvolvida fora da produção não poderá acessar 

recursos de forma não autorizada.  

No entanto, esta proposta é aplicável somente nos ambientes em que o 

acesso aos recursos é sempre realizado pela aplicação. O processo de 

autenticação do usuário final na aplicação não está contemplado nessa proposta, 

que se limita a tratar o controle de acesso a partir da camada de aplicação.  

Outra limitação apresentada é a inclusão de um código seguro nas 

aplicações. O que requer um processo de desenvolvimento maduro, com alto 

controle de versão, de classificação de dados em diversos ambientes (testes, 

homologação e produção) e definição de papéis e responsabilidades. Vale 

ressaltar ainda, o esforço de implementação requerido para ambientes com 

grande quantidade de sistemas legados e heterogêneos.  

Além disso, o cenário prevê a existência de uma entidade autônoma e 

confiada pelos servidores. De modo que o servidor sempre irá confiar no 

certificado emitido por esta autoridade. Quanto ao servidor, este deverá conter o 

módulo verificador de privilégios para poder obter os certificados e verificar os 

privilégios. 
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7.2. Trabalhos Futuros 

Como trabalho futuro pode-se implementar o modelo, com base na 

especificação em Redes de Petri Coloridas e realizar pesquisa de outros cenários 

aplicáveis ao modelo. Além disso, pode-se realizar estudo para utilização de 

outras linguagens e ferramentas de verificação e validação do modelo.  

Outras áreas importantes a serem investigadas são a análise de impacto 

nos processos de desenvolvimento, considerando as alterações requeridas para 

inclusão de código seguro e a avaliação de desempenho no ambiente 

computacional. 

A adoção de programação orientada a aspectos pode minimizar o esforço 

de implementação do autenticador de aplicação e do verificador de privilégios, 

sendo, portanto, uma linha de pesquisa interessante a ser destacada. 

Na pesquisa realizada, foi observada também a existência de poucos 

trabalhos relacionados à infra-estrutura de gerenciamento de privilégios no âmbito 

nacional. A carência de soluções de gerenciamento de privilégios demanda 

mecanismos que facilitem a administração de identidades, perfis e privilégios de 

forma segura. 
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APÊNDICE A – RELATÓRIOS DE ESPAÇO DE ESTADOS 

Relatório 1 - Simulações 1, 2, 3 e 5 

Relatório gerado pela ferramenta CPN Tools, considerando o certificado 

válido: 

CPN Tools state space report for: 

D:\Mestrado\Modelagem\Simulacoes1235.cpn 

Report generated: Wed Aug 22 19:59:47 2007 

 

Statistics 

------------------------------------------------------------- 

  State Space 

     Nodes:  2700 

     Arcs:   2915 

     Secs:   4 

     Status: Full 

 

  Scc Graph 

     Nodes:  2700 

     Arcs:   2915 

     Secs:   0 

 

 Boundedness Properties 

------------------------------------------------------------- 

  Best Integer Bounds                    Upper    Lower 

Aplicacao'Aguardando_Resposta 1  2  0 

     Aplicacao'Descarte 1    2  0 

     Aplicacao'Envia_Prox 1   1  1 

     Aplicacao'Fim 1     3  0 

     Aplicacao'Inicia_Autenticador_Aplicacao 1 

3  3 

     Aplicacao'Prox_Recebim 1   1  1 

     Aplicacao'Prox_Solicit 1   2  0 

     Autenticador_Aplicacao'App 1  1  0 

     Autenticador_Aplicacao'Dados_Solicitacao 1 
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1  0 

     Autenticador_Aplicacao'Resumo 1   1  0 

     Autenticador_Aplicacao'Tempo_Espera 1 1  1 

     Repositorio'Prox_Pesq 1   1  1 

     Repositorio'Repositorio 1   3  3 

     Servidor'Aguardando_Resposta 1  1  0 

     Servidor'Certificado_Invalido 1  0  0 

     Servidor'Certificado_Valido 1  1  0 

     Servidor'Existe_Certificado 1  1  0 

     Servidor'Nao_Existe_Certificado 1 2  0 

     Servidor'Privilegios_Insuficientes 1 1  0 

     Servidor'Privilegios_Suficientes 1 1  0 

     Servidor'Tempo_Proc 1    5  0 

     Servidor'VPSol 1     2  0 

     Valida_Certificado'Info_Validade 1 1  0 

     Verifica_Privilegios'Atributos 1  2  0 

     Visao_Geral'Resposta_Acesso 1  2  0 

     Visao_Geral'Resposta_Certificado 1 1  0 

     Visao_Geral'Solicitacao_Acesso 1  1  0 

     Visao_Geral'Solicitacao_Certificado 1 1  0 

 

  Best Upper Multi-set Bounds 

     Aplicacao'Aguardando_Resposta 1 2`() 

     Aplicacao'Descarte 1 

1`(1,"Aplicacao Autorizada")++ 

1`(1,"Nao Existe Certificado")++ 

1`(2,"Nao Existe Certificado")++ 

1`(2,"Privilegios Insuficientes")++ 

1`(3,"Nao Existe Certificado") 

     Aplicacao'Envia_Prox 1 1`1++ 1`2++ 1`3++ 1`4 

     Aplicacao'Fim 1      

1`(1,"Aplicacao Autorizada")++ 

1`(2,"Privilegios Insuficientes")++ 

1`(3,"Aplicacao Autorizada")++ 

1`(3,"Nao Existe Certificado") 

     Aplicacao'Inicia_Autenticador_Aplicacao 1 
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1`(1,"a023","Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly})++ 

1`(2,"a011","Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadWrite})++ 

1`(3,"a117","Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly}) 

     Aplicacao'Prox_Recebim 1 1`1++ 1`2++ 1`3++ 1`4 

     Aplicacao'Prox_Solicit 1 1`2++ 1`3++ 2`4 

     Autenticador_Aplicacao'App 1 1`"a011"++ 1`"a023"++ 1`"a117" 

     Autenticador_Aplicacao'Dados_Solicitacao 1 

1`(1,"Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly})++ 

1`(2,"Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadWrite})++ 

1`(3,"Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly}) 

     Autenticador_Aplicacao'Resumo 1 

1`"3c 81 bb 76"++ 1`"63 a3 fe 25"++ 1`"e5 21 5d 34" 

     Autenticador_Aplicacao'Tempo_Espera 1 1`10 

     Repositorio'Prox_Pesq 1 1`1++ 1`2++ 1`3 

     Repositorio'Repositorio 1 

1`(1,{ObjDig="3c 81 bb 76",ValnotBef=20070101,ValnotAft=20071231, 
AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly})++ 

1`(2,{ObjDig="e5 21 5d 34",ValnotBef=20070101,ValnotAft=20071231, 
AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly})++ 

1`(3,{ObjDig="Nao Existe",ValnotBef=0,ValnotAft=0, 
AttRec=NR,AttPerm=NP}) 

     Servidor'Aguardando_Resposta 1 1`() 

     Servidor'Certificado_Invalido 1 empty 

     Servidor'Certificado_Valido 1 

1`{ObjDig="3c 81 bb 76",ValnotBef=20070101,ValnotAft=20071231, 
AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly}++ 

1`{ObjDig="e5 21 5d 34",ValnotBef=20070101,ValnotAft=20071231, 
AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly} 

     Servidor'Existe_Certificado 1 

1`{ObjDig="3c 81 bb 76",ValnotBef=20070101,ValnotAft=20071231, 
AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly}++ 

1`{ObjDig="e5 21 5d 34",ValnotBef=20070101,ValnotAft=20071231, 
AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly} 

     Servidor'Nao_Existe_Certificado 1 2`1 

     Servidor'Privilegios_Insuficientes 1 1`(2,3) 

     Servidor'Privilegios_Suficientes 1 1`(1,0)++ 1`(3,0) 

     Servidor'Tempo_Proc 1 1`2++ 1`5++ 1`7++ 1`9++ 1`31 

     Servidor'VPSol 1 
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2`(1,{Rec=Arq,Perm=ReadOnly})++ 

2`(2,{Rec=Arq,Perm=ReadWrite})++ 

2`(3,{Rec=Arq,Perm=ReadOnly}) 

     Valida_Certificado'Info_Validade 1 

1`{ObjDig="3c 81 bb 76",ValnotBef=20070101,ValnotAft=20071231, 
AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly}++ 

1`{ObjDig="e5 21 5d 34",ValnotBef=20070101,ValnotAft=20071231, 
AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly} 

     Verifica_Privilegios'Atributos 1 

2`{ObjDig="3c 81 bb 76",ValnotBef=20070101,ValnotAft=20071231, 
AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly}++ 

2`{ObjDig="e5 21 5d 34",ValnotBef=20070101,ValnotAft=20071231, 
AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly} 

     Visao_Geral'Resposta_Acesso 1 

1`(1,"Aplicacao Autorizada")++ 

1`(1,"Nao Existe Certificado")++ 

1`(2,"Nao Existe Certificado")++ 

1`(2,"Privilegios Insuficientes")++ 

1`(3,"Aplicacao Autorizada")++ 

1`(3,"Nao Existe Certificado") 

     Visao_Geral'Resposta_Certificado 1 

1`{ObjDig="3c 81 bb 76",ValnotBef=20070101,ValnotAft=20071231, 
AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly}++ 

1`{ObjDig="Nao Existe",ValnotBef=0,ValnotAft=0, 
AttRec=NR,AttPerm=NP}++ 

1`{ObjDig="e5 21 5d 34",ValnotBef=20070101,ValnotAft=20071231, 
AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly} 

     Visao_Geral'Solicitacao_Acesso 1 

1`(1,"e5 21 5d 34",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly})++ 

1`(2,"3c 81 bb 76",{Rec=Arq,Perm=ReadWrite})++ 

1`(3,"63 a3 fe 25",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly}) 

     Visao_Geral'Solicitacao_Certificado 1 

1`"3c 81 bb 76"++ 1`"63 a3 fe 25"++ 1`"e5 21 5d 34" 

 

  Best Lower Multi-set Bounds 

     Aplicacao'Aguardando_Resposta 1 empty 

     Aplicacao'Descarte 1 empty 

     Aplicacao'Envia_Prox 1 empty 

     Aplicacao'Fim 1 empty 
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     Aplicacao'Inicia_Autenticador_Aplicacao 1 

1`(1,"a023","Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly})++ 

1`(2,"a011","Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadWrite})++ 

1`(3,"a117","Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly}) 

     Aplicacao'Prox_Recebim 1 empty 

     Aplicacao'Prox_Solicit 1 empty 

     Autenticador_Aplicacao'App 1 empty 

     Autenticador_Aplicacao'Dados_Solicitacao 1 empty 

     Autenticador_Aplicacao'Resumo 1 empty 

     Autenticador_Aplicacao'Tempo_Espera 1 1`10 

     Repositorio'Prox_Pesq 1 empty 

     Repositorio'Repositorio 1 

1`(1,{ObjDig="3c 81 bb 76",ValnotBef=20070101,ValnotAft=20071231, 
AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly})++ 

1`(2,{ObjDig="e5 21 5d 34",ValnotBef=20070101,ValnotAft=20071231, 
AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly})++ 

1`(3,{ObjDig="Nao Existe",ValnotBef=0,ValnotAft=0, 
AttRec=NR,AttPerm=NP}) 

     Servidor'Aguardando_Resposta 1 empty 

     Servidor'Certificado_Invalido 1 empty 

     Servidor'Certificado_Valido 1 empty 

     Servidor'Existe_Certificado 1 empty 

     Servidor'Nao_Existe_Certificado 1 empty 

     Servidor'Privilegios_Insuficientes 1 empty 

     Servidor'Privilegios_Suficientes 1 empty 

     Servidor'Tempo_Proc 1 empty 

     Servidor'VPSol 1 empty 

     Valida_Certificado'Info_Validade 1 empty 

     Verifica_Privilegios'Atributos 1 empty 

     Visao_Geral'Resposta_Acesso 1 empty 

     Visao_Geral'Resposta_Certificado 1 empty 

     Visao_Geral'Solicitacao_Acesso 1 empty 

     Visao_Geral'Solicitacao_Certificado 1 empty 

 

 Home Properties 

------------------------------------------------------------- 

  Home Markings 
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     Initial Marking is not a home marking 

 

 Liveness Properties 

------------------------------------------------------------- 

  Dead Markings 

     156 [841,840,839,838,837,...] 

 

  Dead Transition Instances 

     Servidor'Responde_Certificado_Invalido 1 

 

  Live Transition Instances 

     None 

 

 Fairness Properties 

------------------------------------------------------------- 

     No infinite occurrence sequences. 

 

 

Relatório 2 - Simulação 4 

Relatório gerado pela ferramenta CPN Tools, considerando o certificado 

fora da validade: 

CPN Tools state space report for: 

D:\Mestrado\Modelagem\Simulacao4.cpn 

Report generated: Wed Aug 22 20:19:03 2007 

 

 Statistics 

------------------------------------------------------------- 

  State Space 

     Nodes:  2181 

     Arcs:   2276 

     Secs:   3 

     Status: Full 

 

  Scc Graph 

     Nodes:  2181 
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     Arcs:   2276 

     Secs:   0 

 

 Boundedness Properties 

------------------------------------------------------------- 

  Best Integer Bounds                    Upper    Lower 

     Aplicacao'Aguardando_Resposta 1  2  0 

     Aplicacao'Descarte 1    2  0 

     Aplicacao'Envia_Prox 1   1  1 

     Aplicacao'Fim 1     3  0 

     Aplicacao'Inicia_Autenticador_Aplicacao 1 

3  3 

     Aplicacao'Prox_Recebim 1   1  1 

     Aplicacao'Prox_Solicit 1   2  0 

     Autenticador_Aplicacao'App 1  1  0 

     Autenticador_Aplicacao'Dados_Solicitacao 1 

1  0 

     Autenticador_Aplicacao'Resumo 1  1  0 

     Autenticador_Aplicacao'Tempo_Espera 1 1  1 

     Repositorio'Prox_Pesq 1    1  1 

     Repositorio'Repositorio 1   3  3 

     Servidor'Aguardando_Resposta 1  1  0 

     Servidor'Certificado_Invalido 1  2  0 

     Servidor'Certificado_Valido 1  0  0 

     Servidor'Existe_Certificado 1  1  0 

     Servidor'Nao_Existe_Certificado 1 2  0 

     Servidor'Privilegios_Insuficientes 1 0  0 

     Servidor'Privilegios_Suficientes 1 0  0 

     Servidor'Tempo_Proc 1    5  0 

     Servidor'VPSol 1     2  0 

     Valida_Certificado'Info_Validade 1 1  0 

     Verifica_Privilegios'Atributos 1  0  0 

     Visao_Geral'Resposta_Acesso 1  2  0 

     Visao_Geral'Resposta_Certificado 1 1  0 

     Visao_Geral'Solicitacao_Acesso 1  1  0 

     Visao_Geral'Solicitacao_Certificado 1 1  0 
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  Best Upper Multi-set Bounds 

     Aplicacao'Aguardando_Resposta 1  2`() 

     Aplicacao'Descarte 1 

1`(1,"Certificado Invalido")++ 

1`(1,"Nao Existe Certificado")++ 

1`(2,"Certificado Invalido")++ 

1`(2,"Nao Existe Certificado")++ 

1`(3,"Nao Existe Certificado") 

     Aplicacao'Envia_Prox 1 1`1++ 1`2++ 1`3++ 1`4 

     Aplicacao'Fim 1 

1`(1,"Certificado Invalido")++ 

1`(2,"Certificado Invalido")++ 

1`(3,"Certificado Invalido")++ 

1`(3,"Nao Existe Certificado") 

     Aplicacao'Inicia_Autenticador_Aplicacao 1 

1`(1,"a023","Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly})++ 

1`(2,"a011","Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadWrite})++ 

1`(3,"a117","Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly}) 

     Aplicacao'Prox_Recebim 1 1`1++ 1`2++ 1`3++ 1`4 

     Aplicacao'Prox_Solicit 1 1`2++ 1`3++ 2`4 

     Autenticador_Aplicacao'App 1 1`"a011"++ 1`"a023"++ 1`"a117" 

Autenticador_Aplicacao'Dados_Solicitacao 1 

1`(1,"Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly})++ 

1`(2,"Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadWrite})++ 

1`(3,"Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly}) 

     Autenticador_Aplicacao'Resumo 1 

1`"3c 81 bb 76"++ 

1`"63 a3 fe 25"++ 

1`"e5 21 5d 34" 

     Autenticador_Aplicacao'Tempo_Espera 1 1`10 

     Repositorio'Prox_Pesq 1 1`1++ 1`2++ 1`3 

     Repositorio'Repositorio 1 

1`(1,{ObjDig="3c 81 bb 76",ValnotBef=20070101, 
ValnotAft=20071231,AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly})++ 

1`(2,{ObjDig="e5 21 5d 34",ValnotBef=20070101, 
ValnotAft=20071231,AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly})++ 
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1`(3,{ObjDig="Nao Existe",ValnotBef=0, 
ValnotAft=0,AttRec=NR,AttPerm=NP}) 

     Servidor'Aguardando_Resposta 1 1`() 

     Servidor'Certificado_Invalido 1 2`2 

     Servidor'Certificado_Valido 1 empty 

     Servidor'Existe_Certificado 1 

1`{ObjDig="3c 81 bb 76",ValnotBef=20070101, 
ValnotAft=20071231,AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly}++ 

1`{ObjDig="e5 21 5d 34",ValnotBef=20070101, 
ValnotAft=20071231,AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly} 

     Servidor'Nao_Existe_Certificado 1 2`1 

     Servidor'Privilegios_Insuficientes 1 empty 

     Servidor'Privilegios_Suficientes 1 empty 

     Servidor'Tempo_Proc 1 1`2++ 1`5++ 1`7++ 1`9++ 1`31 

     Servidor'VPSol 1 

2`(1,{Rec=Arq,Perm=ReadOnly})++ 

2`(2,{Rec=Arq,Perm=ReadWrite})++ 

2`(3,{Rec=Arq,Perm=ReadOnly}) 

     Valida_Certificado'Info_Validade 1 

1`{ObjDig="3c 81 bb 76",ValnotBef=20070101, 
ValnotAft=20071231,AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly}++ 

1`{ObjDig="e5 21 5d 34",ValnotBef=20070101, 
ValnotAft=20071231,AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly} 

     Verifica_Privilegios'Atributos 1   empty 

     Visao_Geral'Resposta_Acesso 1 

1`(1,"Certificado Invalido")++ 

1`(1,"Nao Existe Certificado")++ 

1`(2,"Certificado Invalido")++ 

1`(2,"Nao Existe Certificado")++ 

1`(3,"Certificado Invalido")++ 

1`(3,"Nao Existe Certificado") 

     Visao_Geral'Resposta_Certificado 1 

1`{ObjDig="3c 81 bb 76",ValnotBef=20070101, 
ValnotAft=20071231,AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly}++ 

1`{ObjDig="Nao Existe",ValnotBef=0, 
ValnotAft=0,AttRec=NR,AttPerm=NP}++ 

1`{ObjDig="e5 21 5d 34",ValnotBef=20070101, 
ValnotAft=20071231,AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly} 

     Visao_Geral'Solicitacao_Acesso 1 
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1`(1,"e5 21 5d 34",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly})++ 

1`(2,"3c 81 bb 76",{Rec=Arq,Perm=ReadWrite})++ 

1`(3,"63 a3 fe 25",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly}) 

     Visao_Geral'Solicitacao_Certificado 1 

1`"3c 81 bb 76"++ 1`"63 a3 fe 25"++ 1`"e5 21 5d 34" 

 

  Best Lower Multi-set Bounds 

     Aplicacao'Aguardando_Resposta 1 empty 

     Aplicacao'Descarte 1 empty 

     Aplicacao'Envia_Prox 1 empty 

     Aplicacao'Fim 1 empty 

     Aplicacao'Inicia_Autenticador_Aplicacao 1                         
1`(1,"a023","Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly})++ 

1`(2,"a011","Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadWrite})++ 

1`(3,"a117","Serv",{Rec=Arq,Perm=ReadOnly}) 

     Aplicacao'Prox_Recebim 1 empty 

     Aplicacao'Prox_Solicit 1 empty 

     Autenticador_Aplicacao'App 1 empty 

     Autenticador_Aplicacao'Dados_Solicitacao 1 empty 

     Autenticador_Aplicacao'Resumo 1 empty 

     Autenticador_Aplicacao'Tempo_Espera 1 1`10 

     Repositorio'Prox_Pesq 1 empty 

     Repositorio'Repositorio 1 

1`(1,{ObjDig="3c 81 bb 76",ValnotBef=20070101, 
ValnotAft=20071231,AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly})++ 

1`(2,{ObjDig="e5 21 5d 34",ValnotBef=20070101, 
ValnotAft=20071231,AttRec=Arq,AttPerm=ReadOnly})++ 

1`(3,{ObjDig="Nao Existe",ValnotBef=0, 
ValnotAft=0,AttRec=NR,AttPerm=NP}) 

     Servidor'Aguardando_Resposta 1 empty 

     Servidor'Certificado_Invalido 1 empty 

     Servidor'Certificado_Valido 1 empty 

     Servidor'Existe_Certificado 1 empty 

     Servidor'Nao_Existe_Certificado 1 empty 

     Servidor'Privilegios_Insuficientes 1 empty 

     Servidor'Privilegios_Suficientes 1 empty 

     Servidor'Tempo_Proc 1 empty 

     Servidor'VPSol 1 empty 
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     Valida_Certificado'Info_Validade 1 empty 

     Verifica_Privilegios'Atributos 1 empty 

     Visao_Geral'Resposta_Acesso 1 empty 

     Visao_Geral'Resposta_Certificado 1 empty 

     Visao_Geral'Solicitacao_Acesso 1 empty 

     Visao_Geral'Solicitacao_Certificado 1 empty 

 

 Home Properties 

------------------------------------------------------------- 

  Home Markings 

     Initial Marking is not a home marking 

 

 Liveness Properties 

------------------------------------------------------------- 

  Dead Markings 

     156 [899,898,897,896,894,...] 

  Dead Transition Instances 

     Servidor'Responde_Privilegios_Insuficientes 1 

     Servidor'Responde_Solicitacao_Aceita 1 

     Verifica_Privilegios'Analisar_Atributos 1 

     Verifica_Privilegios'Obter_Atributos 1 

  Live Transition Instances 

     None 

 

 Fairness Properties 

------------------------------------------------------------- 

     No infinite occurrence sequences. 
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ANEXO I – PRODUÇÕES 

VILLAR, M. V. F.; SERRA, A. B.; GOMES, D. G., SOUZA; J. N. Modelo de 

Autenticação e Autorização de Aplicações Distribuídas baseado em Certificados 

de Atributos usando Redes de Petri Coloridas. Submetido ao Simpósio Brasileiro 

em Segurança e de Sistemas Computacionais (SBSEG), 7., 2007. Rio de Janeiro: 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

Resumo. Devido às crescentes ameaças inerentes aos sistemas de 

informação, o uso de mecanismos de autenticação e autorização baseados em 

usuário e senha não é mais suficiente para garantir a segurança das informações. 

Este trabalho propõe um modelo de autenticação e autorização para aplicações 

distribuídas, baseado em resumos criptográficos e certificados de atributos. A 

arquitetura, o funcionamento do modelo e os processos de geração do certificado 

de atributos, autenticação e autorização da aplicação são descritos. O modelo foi 

especificado em Redes de Petri Coloridas e validado por meio de simulações. 

 

Abstract. Due to increasing threats inherent to the information systems, the 

use of authentication and authorization mechanisms based in user and password 

does not enough to assure the security of the information. This work proposes a 

model of authentication and authorization for applications, based in cryptographics 

summaries and attributes certificates. The architecture, the functioning of the 

model and the processes of generation of the attributes certificates, authentication 

and authorization of the application are described. The model was specified in 

Coloured Petri Nets and validated by means of simulation. 
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VILLAR, M. V. F.; CUNHA, C. C. H.; DINIZ, A. L. B..P. B.; SOUZA, J. N. 

Segurança nos processos de autenticação e autorização através de certificados 

X.509. In: SIMPÓSIO SEGURANÇA EM INFORMÁTICA, 6., 2004, Anais 

eletrônicos do SSI’2004. São José dos Campos: Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica – ITA,2004. CD-ROM.   

 

Resumo. Este documento dá uma visão geral sobre duas infra-estruturas 

que fornecem suporte à segurança das redes e aos sistemas de informação. A 

Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP) permite a implementação de um sistema 

que visa garantir a autenticidade de uma entidade. Enquanto a Infra-estrutura de 

Gerenciamento de Privilégios (IGP) suporta a implementação de sistemas de 

controle de acesso, provendo níveis de autorização através da associação de 

privilégios a entidades finais. De forma geral, são descritas as entidades que 

compõe a IGP, o certificado de atributo e os modelos de autorização. As 

similaridades entre a ICP e a IGP são ressaltadas, bem como a interoperabilidade 

entre certificado de chave pública e de atributos. Por fim, serão mostradas as 

fases necessárias à implementação e as vantagens da utilização de uma ICP 

associada com uma IGP para o controle de privilégios de entidades. 

 

Abstract. This paper gives an overview of the two infrastructures to support 

the security networks and information systems. The Public Key Infrastructure (PKI) 

allows the implementation of strong authentication, through the guarantee of the 

entities authenticity. While the Privilege Management Infrastructure (PMI) supports 

the implementation of access control systems, providing levels of authorization 

through the association of privileges to holders. The PMI entities, the attribute 

certificate and the authorization scheme are described. The similarities between 

the PKI and the PMI are highlighted as well as the interoperability between the 

public key and attributes certificates. Finally, the necessary phases to the 

implementation and some advantages of the use of a ICP associated with an IGP 

for the control of privileges the entities will be shown. 
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