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� Aula N°: 09
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CRIPTOGRAFIA E CERTIFICAÇÃO DIGITAL

� Cifras de substituição

� Cifras de transposição

� Criptografia simétrica

� Criptografia de chaves públicas

� Assinaturas digitais

� Resumo da mensagem

� Distribuição de chaves e certificação

� Infraestrutura de chave pública (PKI)



INTRODUÇÃO

A criptografia, considerada como a ciência e a arte

de escrever mensagens em forma cifrada ou em

código, é um dos principais mecanismos de

segurança que você pode usar para se proteger dos

riscos associados ao uso da Internet.



INTRODUÇÃO

Técnicas criptográficas permitem que um remetente

codifique os dados de modo que um intruso não consiga

obter nenhuma informação dos dados interceptados...

O destinatário, é claro, deve estar habilitado a recuperar os

dados originais a partir dos dados codificados...

Historicamente, os métodos de criptografia têm sido

divididos em duas categorias:

� As cifras de substituição;

� E, as cifras de transposição.

Pode-se utilizar algoritmos criptográficos baseados em chaves

simétricas ou em chaves públicas (assimétricas).



POR MEIO DA CRIPTOGRAFIA VOCÊ PODE:

� proteger os dados sigilosos armazenados em seu
computador, como o seu arquivo de senhas e a
sua declaração de Imposto de Renda;

� criar uma área (partição) específica no seu
computador, na qual todas as informações que
forem lá gravadas serão automaticamente
criptografadas;

� proteger seus backups contra acesso indevido,
principalmente aqueles enviados para áreas de
armazenamento externo de mídias;

� proteger as comunicações realizadas pela
Internet, como os e-mails enviados/recebidos e as
transações bancárias e comerciais realizadas.



COMO FUNCIONA A CRIPTOGRAFIA?



TERMOS EMPREGADOS NA CRIPTOGRAFIA

Termo Significado

Texto claro
Informação legível (original) que será 
protegida, ou seja, que será codificada

Texto codificado (cifrado)
Texto ilegível, gerado pela codificação de um 
texto claro

Codificar (cifrar)
Ato de transformar um texto claro em um 
texto codificado

Decodificar (decifrar)
Ato de transformar um texto codificado em 
um texto claro

Método criptográfico
Conjunto de programas responsável por 
codificar e decodificar informações

Chave

Similar a uma senha, é utilizada como 
elemento secreto pelos métodos 
criptográficos. Seu tamanho é geralmente 
medido em quantidade de bits

Canal de comunicação Meio utilizado para a troca de informações

Remetente Pessoa ou serviço que envia a informação

Destinatário Pessoa ou serviço que recebe a informação



CIFRAS DE SUBSTITUIÇÃO

Preservam a ordem dos símbolos no texto simples, mas

disfarçam esses símbolos:

Cada letra ou grupo de letras é substituído por outra letra ou

grupo de letras, de modo a criar um texto codificado.

Uma das cifras mais antigas é a cifra de César:

Substitui-se uma letra pela k-ésima letra sucessiva do alfabeto

Se k=3, então “a” no texto aberto é igual a “d” no texto cifrado; “b”

no texto aberto se transforma em “e” no texto cifrado e assim por

diante;

Ex: Texto aberto “Bob, i love you. Alice”, se transforma em

“ere, l oryh brx. dolfh” no texto cifrado (com k=3).



CIFRA MONOALFABÉTICA E POLI

ALFABÉTICA

Um exemplo de evolução da cifra de César é a cifra monoalfabética:

� Substitui-se uma letra por outra, porém sem seguir um padrão

regular (como a cifra de César);

� Qualquer letra pode ser substituída por qualquer outra, desde que

cada letra tenha uma única letra substituta e vice-versa.

Da mesma maneira, uma evolução da cifra monoalfabética é a cifra poli

alfabética:

� Utiliza várias cifras monoalfabéticas com uma cifra

monoalfabética específica para codificar uma letra em posição

específica do texto;

� Assim, a mesma letra, em posições diferentes do texto aberto, possui

representação distinta no texto cifrado.



EXEMPLO CIFRA MONOALFABÉTICA



EXEMPLO CIFRA POLI ALFABÉTICA



CIFRAS DE TRANSPOSIÇÃO

Reordenam as letras no texto cifrado sem substituí-las por outras letras

como nas cifras de substituição...

Uma cifra de transposição muito comum é a transposição de

colunas:

� Baseia-se em uma chave que é uma palavra ou frase que não contém

letras repetidas. Ex: “ULTRACIPH”;

� Objetivo da chave: numerar as colunas de modo que a coluna 1 fique

abaixo da letra da chave mais próxima do início do alfabeto e assim

por diante;

� O texto simples é escrito horizontalmente, em linhas. O texto cifrado é

lido em colunas, a partir da coluna cuja letra da chave seja a mais

próxima do início do alfabeto.



EXEMPLOS CIFRAS DE TRANSPOSIÇÃO



CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA

Transmissor e receptor utilizam a mesma chave para

criptografar e descriptografar (decodificar) as mensagens;

Essa chave comum deve ser compartilhada (combinada)

entre ambos...

Problema: Como combinar essa chave?

As mensagens são encriptadas e decriptadas rapidamente...

São necessárias várias chaves para a comunicação entre

vários transmissores e receptores...

Pode ser implementada por hardware (velocidade) ou por

software

(flexibilidade)...



CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA

Alguns dos algoritmos simétricos mais utilizados

são:

� DES (Data Encryption Standard);

Considerado relativamente inseguro.

� 3DES (Triple DES);

Padrão norte-americano para substituir o DES.

� AES (Advanced Encryption Standard);

Desenvolvido para ser sucessor do DES.



CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA



CRIPTOGRAFIA DE CHAVES PÚBLICAS

Transmissor e receptor não compartilham uma chave secreta:

A chave de criptografia é pública (conhecida por todos);

A chave de descriptografia é privada (conhecida somente pelo

receptor);

Uma mensagem também pode ser codificada utilizando a

chave privada e decodificada utilizando a chave pública.

Quando um remetente envia uma mensagem “m” ao

destinatário:

Ele (remetente) criptografa a mensagem “m” com a chave

pública do destinatário;

O destinatário descriptografa a mensagem com sua chave

privada.



CRIPTOGRAFIA DE CHAVES PÚBLICAS

� Um dos algoritmos de chave públicas mais

utilizados é o RSA (Algoritmo de Rivest,

Shamir, Adelson):

� Algoritmo matemático baseado na teoria dos

números.



SIMÉTRICA X ASSIMÉTRICA



ASSINATURAS DIGITAIS

Técnica criptográfica análoga às assinaturas manuais:

� Transmissor (Bob) assina digitalmente um documento utilizando sua

chave privada;

� Receptor (Alice) pode verificar que Bob, e ninguém mais, assinou

o documento decifrando a mensagem com a chave pública de Bob.

Esse procedimento garante:

� A integridade da mensagem (tornando-a verificável e não

forjável);

� Não-repúdio da mesma:

Não há como Bob dizer que a mensagem não foi assinada por ele (K+(K- (m) )

= m).



ASSINATURAS DIGITAIS



RESUMO DE MENSAGENS

Objetivam gerar uma “impressão digital”, de comprimento

fixo, de uma mensagem “m”, de comprimento arbitrário...

� Aplica-se uma função de hash “H” à “m” para obter um

resumo de tamanho fixo, H(m).

Dessa forma, em vez de assinar digitalmente a mensagem

original inteira, assina-se apenas o resumo da mensagem...

� Processo mais rápido.

Na transmissão, envia-se a mensagem original (“m”) e seu

resumo assinado (“KB(H(m))”) ao destinatário...

� O destinatário gera um novo hash para “m” e o compara

com o hash gerado pelo remetente.



RESUMO DE MENSAGENS



RESUMO DE MENSAGENS



RESUMO DE MENSAGENS

Dois dos, atualmente, mais utilizados

algoritmos de resumo de mensagens são:

� MD5 (Message-Digest Algorithm):

Função de hash “mais usada atualmente”.

� SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1):

Padrão federal norte-americano, mais “forte” que o

MD5.



MD5 E SHA1



DISTRIBUIÇÃO DE CHAVES E

CERTIFICAÇÕES

Problema da chave simétrica:

Como “combinar” e “distribuir” o segredo mútuo na rede?

Problema da chave pública:

Como ter certeza que a chave pública de uma determinada

entidade é realmente dela?

Solução: utilizar um intermediário de confiança!

Central de distribuição de chaves (KDC) para chaves

simétricas;

Ex: Kerberos.

Autoridade Certificadora (CA) para chaves púbicas.

Ex: VeriSign.



DISTRIBUIÇÃO DE CHAVES E

CERTIFICAÇÕES



INFRAESTRUTURA DE CHAVE PÚBLICA

(PKI)

Uma PKI (Public Key Infrastructure) refere-se a um processo que utiliza

chaves públicas e certificados digitais para garantir a segurança

do sistema e confirmar a identidade de seus usuários;

Possui vários componentes, incluindo usuários, CAs e certificados;

Envolve, basicamente, os processos de:

� Geração;

� Entrega (publicação);

� Gerenciamento;

� Revogação de chaves públicas.

Seu uso permite garantir autenticação, confidencialidade, integridade e

não-repúdio de informações.



INFRAESTRUTURA DE CHAVE PÚBLICA

(PKI)



CUIDADOS A SEREM TOMADOS –
PROTEGENDO SEUS DADOS

� utilize criptografia sempre que, ao enviar uma mensagem, quiser assegurar-se que

somente o destinatário possa lê-la;

� utilize assinaturas digitais sempre que, ao enviar uma mensagem, quiser assegurar

ao destinatário que foi você quem a enviou e que o conteúdo não foi alterado;

� só envie dados sensíveis após certificar-se de que está usando uma conexão segura

(mais detalhes na Seção 10.1 do Capítulo Uso seguro da Internet);

� utilize criptografia para conexão entre seu leitor de e-mails e os servidores de e-mail

do seu provedor;

� cifre o disco do seu computador e dispositivos removíveis, como disco externo e pen-

drive. Desta forma, em caso de perda ou furto do equipamento, seus dados não

poderão ser indevidamente acessados;

� verifique o hash, quando possível, dos arquivos obtidos pela Internet (isto permite

que você detecte arquivos corrompidos ou que foram indevidamente alterados

durante a transmissão).



CUIDADOS COM AS CHAVES E

CERTIFICADOS

� utilize chaves de tamanho adequado. Quanto maior a chave, mais

resistente ela será a ataques de força bruta

� não utilize chaves secretas óbvias

� certifique-se de não estar sendo observado ao digitar suas chaves e

senhas de proteção;

� utilize canais de comunicação seguros quando compartilhar chaves

secretas;

� armazene suas chaves privadas com algum mecanismo de proteção,

como por exemplo senha, para evitar que outra pessoa faça uso

indevido delas;



CUIDADOS COM AS CHAVES E

CERTIFICADOS

� preserve suas chaves. Procure fazer backups e mantenha-os

em local seguro (se você perder uma chave secreta ou privada,

não poderá decifrar as mensagens que dependiam de tais

chaves);

� tenha muito cuidado ao armazenar e utilizar suas chaves em

computadores potencialmente infectados ou comprometidos,

como em LAN houses, cybercafes, stands de eventos, etc;

� se suspeitar que outra pessoa teve acesso à sua chave privada

(por exemplo, porque perdeu o dispositivo em que ela estava

armazenada ou porque alguém acessou indevidamente o

computador onde ela estava guardada), solicite imediatamente

a revogação do certificado junto à AC emissora.



CUIDADOS AO ACEITAR UM

CERTIFICADO DIGITAL

� mantenha seu sistema operacional e navegadores Web

atualizados (além disto contribuir para a segurança geral

do seu computador, também serve para manter as cadeias

de certificados sempre atualizadas);

� mantenha seu computador com a data correta. Além de

outros benefícios, isto impede que certificados válidos

sejam considerados não confiáveis e, de forma contrária,

que certificados não confiáveis sejam considerados válidos



CUIDADOS AO ACEITAR UM

CERTIFICADO DIGITAL

� ao acessar um site Web, observe os símbolos

indicativos de conexão segura e leia com atenção

eventuais alertas exibidos pelo navegador

� caso o navegador não reconheça o certificado como

confiável, apenas prossiga com a navegação se tiver

certeza da idoneidade da instituição e da integridade

do certificado, pois, do contrário, poderá estar

aceitando um certificado falso, criado especificamente

para cometer fraudes
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DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
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