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Resumo

Com a disseminação da internet e a ampla utilização de documentos eletrônicos, uma
nova realidade em relação às comunicações se estabeleceu. Diante deste quadro, surge
a necessidade de que haja uma segurança adequada na utilização destes novos recursos.
Muitas vezes, é desejável que os dados enviados pela internet não sejam visualizados
por pessoas não-autorizadas, como no caso do envio de uma senha bancária ou de um
número de cartão de crédito. Existem outros aspectos relacionados à segurança, como a
autenticidade de um documento eletrônico e a garantia de integridade dos dados deste
documento ou de qualquer informação que trafegue pela rede.

Neste sentido, a tecnologia de certificados digitais, apoiada nos conceitos de crip-
tografia de chaves públicas e assinatura digital, vem para garantir estas necessidades nas
transações eletrônicas.

No entanto, a aplicação de tais tecnologias à prática demanda uma infra-estrutura
própria, capaz de gerenciar os certificados digitais em todo o seu ciclo de vida. Além disso,
é necessário que haja uma figura conhecida como terceiro-confiável, que está geralmente
vinculada ao governo de um páıs ou a corporações reconhecidamente idôneas. Assim
surgiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas, ou ICP, que dá a confiabilidade necessária
aos procedimentos envolvidos, buscando alcançar credibilidade por parte dos usuários
finais.

O Projeto ICP-EDU, uma iniciativa governamental da Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa, tem o objetivo de desenvolver todo este aparato tecnológico de apoio à ICP,
no âmbito de algumas universidades públicas brasileiras. A primeira parte deste projeto
tem seu foco voltado ao desenvolvimento de softwares de gerenciamento de ICP. Neste
sentido, este trabalho se encaixa como uma colaboração ao projeto.

O tema deste estudo é a tecnologia de Infra-estrutura de Chaves Públicas no que diz
respeito a sua aplicação prática. Assim, será feita uma análise do sistema gerenciador
de Infra-estrutura de Chaves Públicas NewPKI, tratando de seu processo de instalação e
configuração nos sistemas operacionais Windows e Linux; trazendo uma descrição de seus
aspectos estruturais; e descrevendo em detalhes seu funcionamento e as suas caracteŕısticas
operacionais.

Finalmente, o objetivo maior deste trabalho é elaborar, a partir desta análise, uma
documentação das caracteŕısticas do sistema, assim como levantar seus aspectos positivos
e negativos. Além disso, será feita uma análise comparativa entre esta ferramenta e o
Sistema Gestor (gerenciador de ICP desenvolvido para o Projeto ICP-EDU), de forma
que todo este material possa servir como base de conhecimento para uma decisão, pelos
integrantes do projeto, sobre a adoção do NewPKI como solução de software para a ICP-
EDU.



Abstract

A new reality in communication was born as a consequence of world-wide internet
spread and rapid growing use of digital documents. This new context arises some security
needs for using the upcoming resources. Usually, there’s a need for secrecy on data sent
through the internet, stopping unauthorized people from viewing this information as for
a bank pin number or a credit card number. There are also other security aspects, such
as authenticity of a digital document and data integrity of this document or even of any
data transmitted through web.

Supported by public key cryptography and digital signature mechanisms, the digi-
tal certificates technology is developed in order to overcome these issues on electronic
transactions.

However, the application of these technologies demands an adequate infra-structure,
capable of managing digital certificates along its entire life cycle. Moreover, there’s a need
for a figure known as trusted third party, which is usually linked to a country’s government
or to corporations granted taintless. So as a result, Public Key Infra-structure, or PKI,
was created to give enough reliability to these procedures, and also to acquire its end-users
credibility.

The ICP-EDU Project, a governmental initiative from the national teaching and re-
search network (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), aims at the development of this
technological support toolkit for PKI on the extent of some brazilian public universities.
The first part of this project focuses on developing a PKI management software. In that
way, this piece of work fits as a collaboration to the project.

The theme in study is Public Key Infra-structure technology in relation to its applica-
tion. So an analysis of the PKI management system NewPKI will be produced, treating its
installation and configuration processes on Windows and Linux operating systems; bring-
ing up a description about its structural aspects; and describing in details its functioning
and operational characteristics.

Finally, the main goal of this work is to elaborate, from this analysis, a documentation
about the systems characteristics as well as to raise up its positive and negative aspects.
Additionally, a comparative analysis between NewPKI and Sistema Gestor (PKI manager
developed on behalf of ICP-EDU Project) will be produced, in order to supply some
know-how for a decision, by the project’s members, on whether NewPKI is suitable as
the software solution for ICP-EDU.
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1 Introdução

O mundo vem experimentando uma nova realidade no que diz respeito às comunicações

em relações pessoais e comerciais. Com a ampla disseminação do uso da internet, decor-

rente da melhoria dos canais e de seu barateamento, as formas de relacionamento se

multiplicaram e um novo ambiente foi estabelecido.

Hoje, é muito comum amigos conversarem nas salas de bate-papo (chats), assim como

é comum namoros virtuais, coisas que não ocorriam até poucos anos atrás. Outro exemplo

é a ampla utilização da internet para transações comerciais. Uma prova disso é o cresci-

mento e a multiplicação das lojas virtuais e dos serviços bancários pela web. A internet

está sendo muito utilizada também para transações entre grandes empresas ou dentro de

uma mesma empresa que se encontra fisicamente separada. Há também relações juŕıdicas

que se utilizam de documentos eletrônicos e da rede mundial de computadores.

Com o estabelecimento deste novo tipo de relação e com o grande aumento do uso

de documentos digitais, surgem também algumas necessidades, principalmente no que diz

respeito à segurança. Neste campo, quatro pontos se destacam (CHANDRA; MESSIER;

VIEGA, 2002): confidencialidade, ou seja, impedir que informações sigilosas não se-

jam obtidas por pessoas não-autorizadas; integridade, que significa impedir que uma

informação seja adulterada; autenticidade, que corresponde à garantia de que o autor

de uma informação é quem se diz ser e, por fim, o não-repúdio, que impede o assinante

de negar (repudiar) a autoria de um documento.

Torna-se necessário então, o uso de mecanismos que fornerçam o ńıvel de segurança

desejado aos documentos digitais. Como exemplo, existe um mecanismo que se utiliza

de técnicas matemáticas e computacionais para prover as mesmas caracteŕısticas de se-

gurança que uma assinatura manuscrita provê a documentos de papel; esse mecanismo

chama-se assinatura digital.

Como veremos, a grande demanda por estes mecanismos de segurança leva à criação de

toda uma infra-estrutura própria, que seja capaz de atender a tais necessidades. Fazem
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parte dessa estrutura os certificados digitais, autoridades emissoras destes certificados,

entidades para verificar dados dos usuários, diversos tipos de equipamentos de segurança,

etc. Diante disso, foram criadas diversas formas de gerenciar essa infra-estrutura.

O principal objetivo deste trabalho é levantar as caracteŕısticas do sistema gerenciador

de infra-estrutura de chaves públicas NewPKI (GIUDICELLI, 2006). Isso se justifica para

uma posśıvel utilização do sistema no projeto ICP-EDU (ICP-EDU, 2006). Com este

norte, podemos levantar diversos objetivos espećıficos, tais como:

• descrição do funcionamento operacional do sistema e dos atores envolvidos, levan-

tando os diversos fluxos existentes para a geração de requisições, emissão de certifi-

cados, geração de listas para consulta (lista de certificados revogados, por exemplo),

sincronização entre as entidades do sistema, entre outros.

• documentação técnica do sistema, para uma posśıvel manutenção futura. Para

este fim, estão sendo levantados os casos de uso do sistema e estão sendo gerados

diagramas de classes. Os casos de uso constam como anexo deste relatório, enquanto

os diagramas de classes estão dispońıveis à partir do endereço:

http://www.inf.ufsc.br/∼luigi/newpki/index.html

• descrição do processo de instalação, levantamento de bibliotecas e outros programs

necessários; bem como a configuração do programa nos sistemas operacionais Win-

dows e Linux - com foco para as distribuições Fedora Core 4 e Debian Sarge 3.1.

• comparação entre o sistema NewPKI e o sistema utilizado atualmente no projeto

ICP-EDU, destacando pontos fortes e fracos numa posśıvel implantação do primeiro

como gerenciador dessa ICP.

Este relatório trará após esta introdução, no caṕıtulo 2, um levantamento de conceitos

importantes para o entendimento do restante do trabalho. Iremos conceituar Criptografia,

Função Hash, Assinatura Digital, ASN.1 (Abstract Syntax Notation One), X.509 e Certi-

ficado Digital.

No caṕıtulo 3, denominado ”Tecnologia de Infra-estrutura de Chave Pública”, iremos

descrever como funciona uma ICP, que é uma estrutura montada para gerenciar a emissão

e utilização de certificados digitais. Neste caṕıtulo, iremos ver conceitos importantes como

os de Autoridade Certificadora (AC), Autoridade de Registro (AR), além do processo de

emissão do certificado, seus usos, seu tempo de vida, e demais itens relevantes. Trará

também alguns exemplos de ICP’s instaladas no Brasil.
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O caṕıtulo 4 descreverá o sistema gerenciador de infra-estrutura de chaves públicas

“NewPKI” (GIUDICELLI, 2006). Traremos primeiramente aspectos estruturais do sis-

tema, com uma análise do banco de dados e do modelo de classe utilizados em seu de-

senvolvimento. Em seguida, abordaremos aspectos operacionais, bem como os atores

envolvidos. Por fim, serão levantados aspectos da instalação da ferramenta em sistemas

operacionais Linux e Windows.

No caṕıtulo de número 5 iremos abordar o projeto no qual o sistema NewPKI poderá

ser utilizado. Trata-se do Projeto Infra-estrutura de Chaves Públicas Educacional - ICP-

EDU (ICP-EDU, 2006). Citaremos as necessidades que levaram à criação deste e em qual

contexto a Infra-estrutura de Chaves Públicas (que recebe o mesmo nome - ICP-EDU)

é utilizada. Descreveremos em linhas gerais o sistema utilizado atualmente, chamado

Sistema Gestor (que é completado pelos módulos Módulo Público e Diretório Público).

Como veremos, o NewPKI poderá ser utilizada no projeto para gerenciar a emissão e

utilização de certificados digitais, o que motiva o estudo apresentado neste trabalho. Por

fim, neste caṕıtulo, será traçado ainda um paralelo entre a ferramenta utilizada atualmente

no projeto e o sistema NewPKI.

Para finalizar, no caṕıtulo Conclusões, iremos resumir os pontos fortes e fracos do

gerenciador de chaves públicas ”NewPKI”e de sua utilização no projeto ICP-EDU.
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2 Embasamento Teórico

Neste caṕıtulo serão abordadas as diversas tecnologias que servem como base e, por-

tanto, tornam viável a tecnologia de Infra-estrutura de Chaves Públicas, tema central

deste estudo.

Primeiramente, o conceito de criptografia e seus objetivos serão descritos assim como

as criptografias simétrica e assimétrica. Em seqüência, é dada uma explanação sobre

funções hash e as caracteŕısticas necessárias para que se torne aplicável em sistemas de

segurança. Estes dois tópicos são necessários ao esclarecimento da técnica de assinatura

digital, demonstrada na seção conseguinte.

Com o intuito de discorrer sobre certificado digital, serão abordados a sintaxe utilizada

na sua descrição formal (ASN.1) assim como seu formato padrão (X.509).

A biblioteca Secure Sockets Layer (SSL) também merece uma descrição a fim de

elucidar suas funções e importância no sentido de dar o suporte à ferramenta em estudo

no que diz respeito à segurança computacional.

2.1 Criptografia

A palavra “Criptografia” tem origem na ĺıngua grega (kryptós, “oculto”, e gráphein,

“escrever” (PRIBERAM, 2006)) e pode ser entendida como o estudo das técnicas pelas

quais a informação pode ser protegida. Esta proteção se baseia em uma chave criptográfica

usada na transformação dos dados de seu formato original para outro ileǵıvel. Assim

sendo, só quem possui a chave pode ler a informação com facilidade. Em alguns casos,

é posśıvel quebrar uma mensagem criptografada através da criptoanálise, ou seja, ter

acesso à informação cifrada, porém a criptografia moderna é considerada virtualmente

inquebrável.

Uma informação sem qualquer proteção é referenciada como um texto “em claro”. A

cifragem é o processo de conversão deste texto em claro para texto dito “cifrado”, e a
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decifragem é o processo contrário. A figura 1 exemplifica este processo

Figura 1: Processo de cifragem e decifragem.

Usa-se a criptografia na busca de quatro objetivos principais, que são (CHANDRA;

MESSIER; VIEGA, 2002):

• confidencialidade da mensagem: apenas o destinatário autorizado deve ser capaz de

acessar o conteúdo de uma mensagem cifrada. Além disso, não deve ser posśıvel a

extração de qualquer informação relevante sobre o conteúdo desta mensagem;

• integridade da mensagem: o destinatário deve ser capaz de determinar se houve

alguma alteração no conteúdo da mensagem durante a transmissão;

• autenticação: o destinatário deve ser capaz de identificar o remetente e verificar que

foi realmente ele quem enviou a mensagem;

• não-repúdio: não deve ser posśıvel que, posteriormente, o remetente negue o envio

de uma mensagem.

Segundo Housley e Polk (2001, p. 5):

Um algoritmo criptográfico define uma série de passos que o remetente
utiliza para embaralhar uma mensagem particular e uma série de passos
que o receptor utiliza para desembaralhá-la.

Seja qual for o sistema ou algoritmo criptográfico, este sempre depende fundamental-

mente de uma ou mais chaves.
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Tabela 1: Relacionamento entre Serviços de Segurança e Técnicas Criptográficas (fonte:
(COMMITTEE, 2001, p. 303)).
Técnicas Criptográficas: Cifragem / MAC’s e Geração e Verificação
Serviços de Segurança: Decifragem Valores de Hash de Assinatura Digital
Confidencialidade S ou A - -

Autenticação - S ou A A
Integridade - S ou A A

Não-Repúdio - - A

Legenda: S = Técnica Simétrica;
A = Técnica Assimétrica

Quando é usada apenas uma chave, trocada anteriormente entre as duas partes que se

comunicam, se está falando de criptografia simétrica ou de chave secreta. Para o envio de

uma mensagem, uma das partes cifra uma mensagem com a chave combinada. De posse

desta chave e da mensagem criptografada, é trivial e rápida a sua decifração pela outra

parte. Entretanto, há alguns problemas práticos que restringem a sua aplicação como

a dificuldade na troca de chaves e no gerenciamento de grupos de grande escala. Além

disso, o não-repúdio não fica garantido.

Já a criptografia de chaves públicas ou assimétrica apóia-se em um par de chaves

criptográficas: uma pública e outra privada. Este algoritmo só foi posśıvel porque em 1976,

Diffie e Hellman superaram a dificuldade de cálculos de logaritmos discretos em um campo

infinito (DIFFIE; HELLMAN, 1976), e surgiram então com o algoritmo de mesmo nome:

Diffie-Hellman. Ele facilita a troca de chaves pois requer apenas o intercâmbio das chaves

públicas, de modo que tudo que a chave pública cifra, a chave privada correspondente

decifra, e vice-versa. Além disso, é virtualmente imposśıvel deduzir uma das chaves a

partir da outra chave correspondente.

Por exemplo, para garantir a confidencialidade de uma mensagem, basta divulgar a

chave pública para cifrar uma mensagem que apenas o detentor da chave privada corre-

spondente terá como decifrar.

2.2 Função Hash

Uma função hash ou resumo é uma função que, a partir de uma entrada de qualquer

tamanho, gera uma sáıda de tamanho fixo que representa aquela entrada como se fosse um

resumo, identificando aquele dado unicamente. Este processo é unidirecional, de modo

que é imposśıvel chegar ao conteúdo original a partir do seu valor de hash.



15

Uma caracteŕıstica fundamental deste tipo de função é que se dois resumos (ou hashes)

são diferentes, então as duas entradas daquela função eram diferentes também.

Entretanto, funções hash geralmente são sobrejetoras e, conseqüentemente, uma igual-

dade entre dois valores de hash (resumos) não garante que as duas entradas sejam iguais,

o que caracteriza uma colisão.

Enquanto o ideal seria gerar identificadores únicos para os valores de entrada, isso

normalmente não é posśıvel: na maioria dos casos, o contra-domı́nio da função é muito

menor do que o seu domı́nio, ou seja, x (o tipo de entrada) pode assumir uma gama

muito maior de valores do que hash(x) (o resultado da função de hash). Uma boa função

hash é aquela que apresenta poucas colisões dentro do domı́nio esperado, seja qual for a

aplicação.

Há uma variedade enorme de aplicações para este tipo de função de modo que as

funções hash normalmente são adaptadas a cada caso, a fim de oferecer certas carac-

teŕısticas desejadas. As funções hash criptográficas, por exemplo, buscam caracteŕısticas

que impeçam ou dificultem a ação de alguém que tenta encontrar duas entradas com o

mesmo valor de hash.

As caracteŕısticas de uma boa função hash criptográfica são muito mais ŕıgidas do

que para outras aplicações, por exemplo, no que diz respeito à resistência a colisões.

No entanto, não há uma definição formal que determine isto. Geralmente as seguintes

caracteŕısticas desejadas são consideradas pré-requisitos (CHANDRA; MESSIER; VIEGA,

2002):

• dado um valor de hash h, deve ser imposśıvel encontrar uma mensagem m tal que

h = hash(m);

• dado uma mensagem m, deve ser imposśıvel encontrar outra mensagem m’ (m’ é

diferente de m), tal que hash(m) = hash(m’);

• deve ser imposśıvel encontrar duas mensagens m e m’ quaisquer e diferentes tal que

hash(m) = hash(m’);

• a função hash deve parecer aleatória e, ainda assim, continuar sendo determińıstica

e eficientemente computável, de modo que a mudança de um caracter na mensagem

original gere um valor de hash totalmente diferente.

Na verdade, não deve ser viável que se encontre duas mensagens cujos valores de hash
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sejam meramente similares; e nem mesmo que seja posśıvel descobrir nenhuma informação

sobre a mensagem original a partir do seu hash.

Os dois algoritmos de hash mais utilizados atualmente em muitas aplicações são o MD5

e o seu sucessor, SHA-1. Este último gera um valor de hash de 160 bits e é amplamente

usado em uma variedade de aplicações e protocolos de segurança.

Entretanto, em 2005, o algoritmo SHA-1 (de 80 passos, sem simplificações) foi atacado

pelo método de “modificação de mensagem”. Isto, porém, não significa necessariamente

que o ataque pode ser explorado no seu uso prático e sim, que a complexidade computa-

cional tornou-se menor do que a esperada. Assim, o tempo gasto para se encontrar uma

colisão é menor do que o tempo gasto pelo método de força-bruta. O ataque aplicado

consegue encontrar colisões no algoritmo SHA-1 com menos de 269 operações, enquanto o

método de busca força-bruta requer 280 operações. Já em agosto de 2005, baseado num

aprimoramente deste mesmo ataque, conseguiu-se baixar ainda mais a complexidade para

263 operações, segundo RSASecurity (2006) .

O ataque de busca por colisões, no entanto, não representa grande risco em muitas

aplicações do SHA-1, dentre elas, a assinatura de documentos. Mesmo assim, uma mi-

gração para algoritmos mais fortes é prudente.

2.3 Assinatura Digital

Este método de autenticação de informação digital é considerado análogo à assinatura

f́ısica em papel, pois seu objetivo é provar que aquele documento é ı́ntegro, autêntico e,

inegavelmente, de propriedade do signatário.

Entretanto, para que este método seja viável na prática, algumas caracteŕısticas devem

ser cumpridas (HOUSLEY; POLK, 2001). São elas:

• a outra parte deve poder confirmar a assinatura em questão (autenticidade);

• o teor do documento assinado não pode ser alterado no caminho entre o signatário

e o destinatário (integridade);

• o signatário não pode negar a sua assinatura (não-repúdio).

• a assinatura não pode ser forjável (autenticidade, integridade e não-repúdio);
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Várias técnicas de criptografia aliadas já garantem estas caracteŕısticas ao mais alto

ńıvel de segurança. Sendo assim, o processo padrão de assinatura digital segue os seguintes

passos:

• é gerado o hash criptográfico do documento a ser assinado (integridade e eficiência

garantidas);

• este valor de hash deve ser cifrado por um sistema de chave pública (garantindo a

autenticidade e o não-repúdio).

De uma forma mais detalhada, o primeiro passo do processo é reduzir o documento

que se deseja assinar usando para tanto um algoritmo de hash, como por exemplo o SHA-

1. Este algoritmo de hash criptográfico é seguro e garante teoricamente que não haverá

colisão, o que é de suma importância neste caso.

Apenas o resumo da mensagem será criptografado. De posse deste valor de hash da

mensagem, pode-se então usar a chave privada do signatário para criptografá-lo. Neste

ponto, a assinatura está feita e basta anexar o hash cifrado à mensagem original.

A figura 2 apresenta o processo de assinatura digital de um modo simplificado.

Figura 2: Processo de assinatura digital de um documento.

No momento da leitura da mensagem é que deseja-se verificar sua validade e auten-

ticidade. Para tanto, o receptor da mensagem deve gerar um novo hash da mensagem

recebida. Então, com a chave pública do signatário, deve usá-la para decifrar o hash assi-

nado e compará-lo com o hash recém gerado (obviamente usando o mesmo algoritmo de

hash). Se os valores de hash forem idênticos, fica garantida a autenticidade e integridade

do documento em questão, além do não-repúdio por parte do signatário.
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A figura 3 apresenta o processo de verificação da assinatura digital de um modo

simplificado.

Figura 3: Processo de verificação da assinatura digital de um documento.

A assinatura digital pode ser utilizada com qualquer tipo de documento eletrônico,

cifrado ou não, com o simples objetivo de garantir ao receptor do documento a identidade

de quem o enviou e também, de que a mensagem recebida está intacta e, portanto, é

válida.

2.4 Abstract Syntax Notation One (ASN.1)

Segundo Dubuisson (2000, p. 17) :

A Abstract Syntax Notation One (ASN.1) é uma notação que é usada
para descrever mensagens que serão trocadas entre aplicações comuni-
cantes. Ela provê uma descrição de alto ńıvel para as mensagens, o
que isenta os desenvolvedores de protocolos de ter que se concentrar no
layout dos bits e bytes das mensagens.

Conforme Larmouth (1999, p. 16) , o termo ASN.1 também:

[...] pode ser usado mais amplamente para descrever a notação, as re-
gras de codificação associadas, e as ferramentas de software que dão
assistência a sua utilização.
O que faz a ASN.1 ser importante e única, são:

• É uma notação padronizada internacionalmente, independente de
fornecedores, de plataforma e de linguagem que serve para especi-
ficar estruturas de dados em um alto ńıvel de abstração. [...]
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• É apoiada em regras que determinam os arranjos de bits precisos
(também independentes de plataforma e de linguagem) para rep-
resentar valores destas estruturas de dados quando elas são trans-
feridas através de uma rede de computadores, usando codificações
que são desnecessariamente longas. [...]

• É apoiada em ferramentas dispońıveis para a maioria das platafor-
mas e diversas linguagens de programação que mapeiam a notação
ASN.1 em definições de estruturas de dados da linguagem de pro-
gramação escolhida, e que tem suporte à conversão automática
entre os valores destas estruturas de dados [...].

Esta notação é um padrão internacional ( ISO (STANDARDIZATION, 2006) / ITU-T

(SECTOR, 2006) ) que descreve estruturas de dados, seja para a representação, codificação,

transmissão ou decodificação de dados. Como ela define apenas uma sintaxe abstrata da

informação, sem restringir a forma como ela é codificada, existem algumas regras que

definem a sintaxe de codificação dos dados, como uma sintaxe concreta. O conjunto

padrão de regras é o seguinte:

• BER (Basic Encoding Rules)

• CER (Canonical Encoding Rules)

• DER (Distinguished Encoding Rules)

• PER (Packed Encoding Rules)

• XER (XML Encoding Rules)

• GSER (Generic String Encoding Rules)

A associação destas sintaxes abstrata e concreta facilita muito o intercâmbio dos dados

entre aplicações remotas pois descrevem estruturas de dados independentes de arquitetura

e de linguagem de implementação. Além de ser flex́ıvel, a notação é precisa, formal e,

portanto, sem ambigüidades.

Por exemplo, a regra DER é usada para garantir que a estrutura de dados que será

assinada digitalmente produza uma representação serializada única para o armazenamento

em um diretório global. Esta regra nada mais é do que uma simplificação da regra BER

e, portanto, é uma codificação BER válida.
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2.5 Padrão X.509

Este é um formato padrão da ITU-T (SECTOR, 2006) destinado à ICP, pois especifica

o formato dos certificados digitais e também da validação do caminho de certificação.

O padrão X.509 foi criado em associação ao padrão X.500, que define por sua vez

como os diretórios globais devem ser estruturados, com hierarquias em ńıveis para cada

categoria de informação.

O termo “certificado X.509”geralmente se refere ao certificado digital conhecido como

PKIX, como está oficialmente especificado (HOUSLEY et al., 2002) . Esta especificação

também define o formato para a implementação das “Listas de Certificados Revoga-

dos”(CRL, em inglês), que é um componente essencial de uma ICP.

2.6 Certificado Digital

Também conhecido como certificado de chave pública, o certificado digital utiliza-se

de uma assinatura digital para associar uma chave pública a uma identidade ou pessoa

(HOUSLEY; POLK, 2001).

Em um esquema de ICP, por exemplo, o certificado será assinado por uma Autori-

dade Certificadora (AC) que estará garantindo que aquela chave pública pertence àquela

identidade e estará, portanto, se responsabilizando pela veracidade dessa informação.

Assim sendo, fica garantido o não-repúdio de um documento, pois é trivial a verificação

de que aquela chave pública usada para assinar o documento é, de fato, do indiv́ıduo que

o assinou.

Um certificado deve ser revogado caso se descubra que a sua chave privada correspon-

dente tenha sido comprometida, ou se o peŕıodo de validade do certificado tenha expirado,

ou mesmo se alguma informação da identidade tenha de ser alterada e a geração de outro

certificado seja então necessária.

Apesar da revogação de um certificado ocorrer raramente, a sua possibilidade implica

na necessidade de verificação da sua validade. Com esse intuito, há dois caminhos de

verificação posśıveis: através de uma “Lista de Certificados Revogados”ou ainda, uma

consulta à AC sobre o estado de um certificado espećıfico.

Um certificado digital, no formato X.509, apresenta as seguintes informações (HICK-

MAN, 1995):



21

• Certificado

– Versão

– Número de série

– ID do algoritmo

– Emissor

– Validade

∗ A partir desta data

∗ Até esta data

– Emitido para (proprietário)

– Informações da chave pública do proprietário

∗ Algoritmo de chave pública

∗ Chave pública do proprietário

– Identificador único do emissor (opcional)

– Identificador único do proprietário (opcional)

– Extensões (opcional)

∗ ...

• Algoritmo de Assinatura Digital

• Assinatura do Certificado

De modo genérico, a validação de um certificado segue os seguintes passos (HOUSLEY;

POLK, 2001):

• a assinatura do certificado é verificada e, se inválida, o certificado também é inválido;

• o emissor do certificado (campo “Emissor”) deve ser verificado como confiável pela

aplicação;

• a validade (campo “Validade”) deve ser verificada, comparando-a com a data atual;

• opcionalmente, o proprietário do certificado deve ser verificado.

As extensões comuns a um certificado no formato X.509 são:
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• .CER: certificado codificado segundo DER, e por vezes uma seqüência de certifica-

dos;

• .DER: certificado codificado segundo DER;

• .PEM: certificado codificado segundo Base64, que apresenta-se entre “—–BEGIN

CERTIFICATE—–”e “—–END CERTIFICATE—–”. Pode conter certificado(s) ou

chave(s) privada(s).;

• .P7B: Vide .p7c;

• .P7C: estrutura PKCS#7 SignedData vazia, apenas certificado(s) ou CRL(s). PKCS#7

é um padrão de assinatura ou cifragem de dados.;

• .PFX: Vide .p12;

• .P12: PKCS#12, pode conter as chaves privada e pública de um certificado (prote-

gido por senha).

2.7 Secure Sockets Layer (SSL)

Segundo Largura (2000, p. 1):

O Secure Sockets Layer (SSL, atualmente na versão 3) é um proto-
colo de comunicação que implementa um duto seguro para comunicação
de aplicações na Internet, de forma transparente e independente de
plataforma.

Este protocolo visa prover uma comunicação segura entre aplicações, como entre um

cliente e um servidor. É projetado para autenticar o servidor e, opcionalmente, o cliente.

No entanto, faz-se necessário o uso de um protocolo de transporte confiável para a comu-

nicação, como o Transmission Control Protocol (TCP).

Este canal de comunicação seguro pode ser criado antes do protocolo de aplicação

transmitir ou receber qualquer informação. Para tanto, os protocolos SSL das partes

comunicantes negociam um algoritmo criptográfico e uma chave de sessão logo no prinćıpio

da comunicação. Desta forma, todos os dados da aplicação serão criptografados e a

transmissão será garantidamente segura.

O processo de autenticação SSL de servidores e clientes se sustenta no uso de certifi-

cados digitais.

Conforme Hickman (1995) :
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O protocolo SSL provê um “canal seguro”, que tem três propriedades
básicas :

• O canal é particular. Todas as mensagens são cifradas, após uma
negociação inicial (handshake), com uma chave secreta estabele-
cida.

• O canal é autenticado. O servidor é sempre autenticado, enquanto
autenticação do cliente é opcional.

• O canal é confiável. O transporte das mensagens suporta uma
checagem de integridade, através de um Message Authetication
Code (MAC).

Segundo Freier, Karlton e Kocher (1996) :

Os objetivos do protocolo SSL versão 3.0, em ordem de prioridade, são:

• Segurança criptográfica: SSL deve ser usado para estabelecer uma
conexão segura entre duas partes.

• Interoperabilidade: Programadores independentes podem desen-
volver aplicações utilizando SSL 3.0 que serão capazes de trocar
parâmetros criptográficos com sucesso mesmo sem ter conheci-
mento do código alheio.

• Extensibilidade: SSL procura prover um framework ao qual novos
métodos de cifragem possam ser incorporados, caso necessário. As-
sim, outros dois sub-objetivos são alcançados: prevenir a necessi-
dade de criar um novo protocolo (arriscando a inserção de posśıveis
novas fraquezas) e evitar a necessidade de implementar uma nova
biblioteca de segurança inteira.

• Eficiência relativa: Operações criptográficas tendem a requerer uso
intensivo da CPU, particularmente as operações de chave pública.
Por esta razão, o protocolo SSL tem incorporado um esquema op-
cional de armazenamento (caching) de sessão para reduzir o es-
forço no estabelecimento de conexões. Adicionalmente, tomou-se
cuidado com a redução de atividade de rede.

Existe uma biblioteca aberta chamada OpenSSL que é amplamente utilizada no de-

senvolvimento de aplicações seguras. Ela implementa muitos dos aspectos de segurança

envolvidos no SSL, provendo uma vasta gama de funcionalidades criptográficas.
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3 Tecnologia de Infra-estrutura
de Chaves Públicas (ICP)

3.1 Visão Geral

A funcionalidade básica de uma ICP, também conhecida em inglês como “Public Key

Infrastructure”ou PKI, é garantir uma comunicação segura entre dois usuários, atuando

como o “terceiro confiável” (CHANDRA; MESSIER; VIEGA, 2002, p.37). Uma ICP deve

fornecer um meio para que o acesso à conversação seja restrito a apenas as duas partes

envolvidas (sem intrusos). Além disso, garantir que as informações não tenham sido

modificadas entre a origem e o destino e, ainda, que a ocorrência dessa comunicação

possa ser provada sem chances de repúdio por parte de qualquer um dos usuários.

Uma Infra-estrutura de Chaves Públicas consiste de um conjunto de hardware, soft-

ware, pessoas, poĺıticas e procedimentos com o objetivo de criar, gerenciar, armazenar,

distribuir e revogar Certificados Digitais, método pelo qual as funcionalidades descritas

acima são garantidas.

Mais especificamente, uma ICP deve possuir as seguintes responsabilidades (COM-

MITTEE, 2001, p.81):

1. Gerenciar as chaves, que consiste na geração do par de chaves pública e privada, no

gerenciamento da segurança do par de chaves e na distribuição das chaves públicas;

2. Disponibilizar uma metodologia de certificação, estabelecendo os mecanismos e pro-

cedimentos necessários para que as aplicações possam submeter suas requisições de

certificado;

3. Efetuar a identificação e a autenticação de indiv́ıduos ou entidades que requerem

um certificado;

4. Aprovar ou negar as solicitações de certificado;



25

5. Assinar e emitir um certificado, nos casos em que a respectiva requisição é aprovada;

6. Publicar os certificados em um repositório, para que fiquem dispońıveis às posśıveis

partes confiáveis.

7. Iniciar o processo de revogação de certificados, seja por requisição do dono do cer-

tificado ou da própria entidade;

8. Revogar efetivamente certificados, propagando as informações sobre os certificados

revogados, para que, posteriormente, sejam geradas as listas de certificados revoga-

dos;

9. Gerar e publicar as listas de certificados revogados (CRLs - Certificate Revogation

List) e/ou prover as informações de revogação através do OCSP (Online Certificate

Status Protocol) ou outros métodos;

10. Identificar e autenticar indiv́ıduos ou entidades que requisitam uma renovação de

certificado ou um novo certificado com geração de um outro par de chaves.

3.2 Autoridade Certificadora (AC)

As funções listadas podem ser administradas por uma única entidade, que seria a Au-

toridade Certificadora (AC). Entretanto, essa não é uma prática comum. Por questões de

praticidade de gerenciamento e segurança, tais responsabilidades são divididas entre algu-

mas entidades (COMMITTEE, 2001, p.81). É bastante comum que as funções vinculadas

diretamente ao requerente do certificado sejam delegadas a uma Autoridade de Registro

(AR - explicada a seguir). Assim, uma AC detém para si as responsabilidades de geração

e gerenciamento das chaves (funções mais vinculadas a um sistema computacional). Da

lista mencionada anteriormente, é comum que a AC atue nos ı́tens 1, 5, 6 e 8.

As autoridades certificadoras em uma ICP formam uma árvore hierárquica (CHAN-

DRA; MESSIER; VIEGA, 2002, p.39), sendo que na raiz desta árvore está a Autoridade

Certificadora Raiz. Ela difere das outras por possuir um certificado auto-assinado. Como

ela não está submetida a nenhuma outra autoridade, é necessário que seja uma entidade

bastante confiável (CHANDRA; MESSIER; VIEGA, 2002, p.38), muitas vezes vinculada ao

governo de um páıs, como é o caso da ICP-Brasil. A Autoridade Certificadora Raiz de-

verá ser cercada de cuidados no que diz respeito à segurança. Seu local f́ısico deve possuir

condições especiais, ser devidamente isolado e com acesso restrito de pessoal. As outras
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ACs estão direta ou indiretamente vinculadas à AC Raiz, sempre abaixo desta na hierar-

quia da ICP. As ACs filhas podem emitir certificados para outras ACs ou para usuários

finais. Para que uma ICP possa efetivamente desempenhar seu papel como “terceiro

confiável”, todas as entidades envolvidas devem possuir um ŕıgido controle de segurança.

3.3 Autoridade de Registro (AR)

As Autoridades de Registro são entidades que atuam nas funções que possuem um

v́ınculo mais direto com os usuários finais ou com as chamadas Entidades Finais (COM-

MITTEE, 2001, p.83). São responsáveis por fornecer meios para que as informações dos

requerentes dos certificados formem uma requisição a ser assinada por uma AC. São

responsáveis também pela conferência dos dados do requerente. É comum que uma AR

detenha as funções citadas nos ı́tens 2, 3, 4, 7 e 9 da lista de responsabilidades mencionada

mais acima.

3.4 Outros atores de uma ICP

É bastante comum haver também em uma ICP as Entidades Finais (End Entities).

Elas funcionam como uma ponte entre a RA da ICP e o usuário final (seja pessoa f́ısica

ou juŕıdica). Uma Entidade Final pode, por exemplo, fornecer um site onde o usuário

final preenche sua requisição de certificado. A partir dos dados do formulário, a entidade

repassa os dados à AR que os confere utilizando seus bancos de dados ou quaisquer meios

confiáveis. Além das Entidades finais, os usuários finais também são considerados atores

da ICP.

3.4.1 O processo de emissão de certificados

O ińıcio do processo de emissão de um certificado se dá quando uma pessoa f́ısica ou

uma instituição preenche uma requisição. Isto pode ser feito em uma Autoridade de Reg-

istro ou, como é mais comum, através de uma Entidade Final (explicada anteriormente).

Os dados a serem preenchidos dependem do formato do certificado mas, basicamente, eles

devem ser suficientes para identificar unicamente uma pessoa (ou instituição) e descrever

os usos do certificado a ser emitido (COMMITTEE, 2001, p.84) (CHANDRA; MESSIER;

VIEGA, 2002, p.44). Na prática, diversos outros dados são requisitados, como um nome

mais usado, um endereço, um telefone, etc. O livro “Network Security with OpenSSL”
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(CHANDRA; MESSIER; VIEGA, 2002, p.45), descreve o processo completo de emissão de

um certificado para um usuário final pela VeriSign (uma AC Raiz).

A partir destes dados (e opcionalmente a chave pública do par de chaves), a Autoridade

de Registro os confere e, estando corretos, os encaminha para a Autoridade Certificadora.

A AC, que é responsável pelo trabalho vinculado à geração das chaves, algoritmos de

criptografia, etc, no caso de não haver ainda um par de chaves para a requisição, o gera e,

em seguida, emite o certificado para o requerente, sempre o identificando corretamente e

listando os usos do certificado emitido. No certificado, além dos dados do requerente e dos

usos permitidos, é informada a chave pública do dono do documento (principal informação

do certificado) e a Autoridade Certificadora que o emitiu (informação vinculada através

do certificado da AC).

Neste ponto, o certificado poderá, opcionalmente, ser disponibilizado em um diretório

público para consulta.

3.5 Utilização dos certificados pelos usuários finais

Dado que a estrutura da ICP está montada e funcional, respeitando as considerações

de validade e segurança e com seus subsistemas dispońıveis, várias formas de comunicação

entre dois usuários finais (Alice e Bob, por exemplo) se tornam posśıveis.

Para o caso de envio de e-mails, por exemplo, tomemos o caso em que Alice deseja

enviar uma mensagem segura para Bob. Ela pode buscar o Certificado Digital dele no

Diretório Público da ICP que o emitiu ou já tê-lo recebido anteriormente (via e-mail, por

exemplo). A fim de validar o Certificado de Bob, Alice deve encontrar um Caminho de

Certificação a partir da AC de Bob até uma AC em que ela confie (CHANDRA; MESSIER;

VIEGA, 2002, p.38) e da qual possua o certificado. A validação está feita e bem sucedida.

Em geral, clientes de e-mail e navegadores já possuem ferramentas que facilitam este

trabalho e a visualização do caminho de certificação (CHANDRA; MESSIER; VIEGA, 2002,

p.38). Neste ponto, Alice tem certeza de que o Certificado buscado pertence de fato ao

Bob e está integro. Tem certeza também de que só Bob detém a respectiva chave privada

que poderá abrir e ler a mensagem. Alice envia a mensagem criptografada com a chave

pública de Bob e, opcionalmente, assinada com a sua chave privada (o certificado vai

anexado à mensagem).

Após ter recebido a mensagem (com o certificado de Alice anexado), Bob a decifra

com sua chave privada e também estabelece o caminho de certificação do certificado de
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Alice. Desta forma, Bob pode verificar a assinatura de Alice comprovando a autenticidade

e também a integridade da mensagem.

A figura 4 (extráıda do livro Network Security with OpenSSL (CHANDRA; MESSIER;

VIEGA, 2002, p.9)) mostra um esquema de utilização de certificado numa transação entre

cliente e servidor e a participação de uma Autoridade Certificadora.

Figura 4: Utilização do certificado numa transação cliente-servidor.

3.6 Tempo de vida, renovação e revogação de um cer-

tificado digital

Ao emitir um certificado, a Autoridade Certificadora determina também um prazo

de validade deste. É comum os certificados emitidos para usuários finais possuirem uma

validade de um ano, por exemplo. Quando é feita a validação do certificado utilizado
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(através de um navegador, por exemplo), a data de validade também é checada e, em

caso de certificado expirado, uma mensagem de alerta é emitida. Nestes casos, o dono do

certificado deve renovar sua requisição junto à Autoridade de Registro.

Uma outra forma de um certificado se tornar inválido é através de sua revogação. Isso

pode ocorrer, por exemplo, caso a chave privada tenha sido descoberta ou roubada. Nestes

casos, o dono do certificado solicita à Autoridade de Registro sua revogação. A Autoridade

Certificadora então, após receber a solicitação de requisição, inválida o certificado e o

publica na Lista de Certificados Revogados. Esta é atualizada periodicamente e tem seu

acesso público para que sejam realizadas consultas aos certificados revogados.

3.7 Um exemplo de Infra-Estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - a ICP-Brasil

Existe há três anos em pleno funcionamento a ICP-Brasil (Infra-Estrutura de Chaves

Públicas Brasileira), mantida pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI

(INFORMAçãO, 2006)), entidade pública federal ligada à Casa Civil da Presidência da

República, assim como a sua Autoridade Certificadora Raiz (AC Raiz).

Segundo ICP-Brasil (2006) , a ICP-Brasil:

[...] é um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos, a ser imple-
mentado pelas organizações governamentais e privadas brasileiras com o
objetivo de estabelecer os fundamentos técnicos e metodológicos de um
sistema de certificação digital baseado em chave pública.

A ICP-Brasil foi concebida e está sendo montada para ser utilizada no governo

brasileiro e também por qualquer instituição externa que com ele queira se comunicar

por via eletrônica de forma segura. Os certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil de-

verão ter valor juŕıdico em eventuais disputas entre as partes envolvidas.

A Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira foi institúıda pela Medida Provisória

2.200 e, em julho de 2001, as atividades do Comitê Gestor ICP-Brasil foram regulamen-

tadas e redefinidas pelo decreto 3.872.

O comitê tem por função adotar as medidas necessárias e coordenar a implantação

e o funcionamento da ICP-Brasil, além de estabelecer a poĺıtica, os critérios e as nor-

mas para licenciamento de Autoridades Certificadoras, Autoridades de Registro e demais

prestadores de serviços de suporte em todos os ńıveis da cadeia de certificação. O Comitê
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Gestor ainda define os padrões de infra-estrutura e procedimentos das empresas de certi-

ficação digital, para credenciá-las a emitir certificados no meio digital brasileiro.

Além disso o comitê tem ainda as seguintes funções:

• Estabelecer a poĺıtica de certificação e as regras operacionais da Autoridade Certi-

ficadora Raiz

• AC Raiz; homologar, auditar e fiscalizar a AC Raiz e os seus prestadores de serviço;

• Estabelecer diretrizes e normas para a formulação de poĺıticas de certificados e regras

operacionais das AC e das AR e definir ńıveis da cadeia de certificação;

• Aprovar poĺıticas de certificados e regras operacionais, licenciar e autorizar o fun-

cionamento das AC e das AR, bem como autorizar a AC Raiz a emitir o corre-

spondente certificado, identificar e avaliar as poĺıticas de ICP externas, quando for

o caso, certificar sua compatibilidade com a ICP-Brasil, negociar e aprovar, obser-

vados os tratados, acordos e atos internacionais, acordos de certificação bilateral,

de certificação cruzada, regras de interoperabilidade e outras formas de cooperação

internacional e ainda, atualizar, ajustar e revisar os procedimentos e as práticas esta-

belecidas para a ICP-Brasil, garantir sua compatibilidade e promover a atualização

tecnológica do sistema e a sua conformidade com as poĺıticas de segurança.
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4 Sistema de gerenciamento de
ICP NewPKI

O sistema de gerenciamento de ICP’s NewPKI é um programa de código-fonte aberto,

desenvolvido por Frédéric Giudicelli (GIUDICELLI, 2006). Até bem pouco tempo atrás,

ainda não havia uma versão release do programa. Entretanto, em 14 de dezembro de

2005, foi lançada a versão 2.0.0-rc1 deste sistema. Mostra-se como uma boa opção de

gerenciador de infra-estrutura de chaves públicas, como veremos neste caṕıtulo.

4.1 Descrição estrutural do sistema NewPKI

O programa foi desenvolvido na linguagem de programação C++. Para as operações

criptográficas, o autor Frédéric Giudicelli optou por utilizar uma biblioteca de baixo ńıvel

do OpenSSL e, para a persistência dos dados, ele usou o Sistema Gerenciador de Banco

de Dados (SGBD) MySQL.

A linguagem de programação utilizada representa uma boa opção, já que é compilada

para código nativo e se pode gerar arquivos executáveis para diferentes sistemas opera-

cionais. Em relação ao OpenSSL (CHANDRA; MESSIER; VIEGA, 2002) (OPENSSL, 2006),

representa uma biblioteca amplamente utilizada em programas que envolvem segurança e

é consagrada neste meio. Ela implementa os ı́tens de segurança envolvidos no SSL e provê

uma vasta gama de funcionalidades criptográficas. O SGBD MySQL (MYSQL, 2006), uti-

lizado no sistema, também representa uma boa opção. Ele possui performance similar a

outros SGBD’s consagrados (fonte: http://www.mysql.com/why-mysql/benchmarks/) e

é gratuito, com código-fonte aberto. Para muitos administradores de bancos de dados,

não representa uma boa opção por não possuir muitos dos recursos de outros SGBD’s.

De qualquer forma, o sistema NewPKI possui uma camada de abstração para acesso ao

banco, o que significa dizer que a adaptação do programa para outros bancos de dados

pode ser desenvolvida sem muito esforço.
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Numa primeira análise, já se pode observar que a estruturação das classes foi feita

segundo o modelo de entidades, usado pelo autor para este programa. Assim, observam-se

as classes EntityPKI (modelagem da entidade que atua como administradora da ICP),

EntityCA (modelagem da autoridade certificadora), EntityRA (modelagem da autoridade

de registro), e assim por diante. Além delas, encontram-se classes que modelam os clientes

que acessarão o servidor, classes para envio de e-mails, classes que modelam e validam

certificados, classes para comunicação na rede e para comunicação com o banco de dados.

Em relação à persistência dos dados, observa-se que para cada entidade do sistema é

criada uma nova base de dados dedicada, que possui, inclusive, o mesmo nome da entidade

a que se relaciona. Na figura 5, vemos as bases de dados relacionadas às entidades criadas

em uma ICP desenvolvida para este estudo. Pode-se observar as bases relacionas a diversas

AC’s, AR’s, entidades do tipo repositório, entidades administradoras da ICP, entre outras.

Figura 5: Persistência das entidades de uma ICP.

Para a comunicação cifrada (estabelecida através de canal seguro SSL), envio de e-

mails e garantia de não-repúdio entre os elementos participantes da ICP (Autoridades

Certificadoras, Autoridades de Registro, etc.) são utilizados certificados digitais, emiti-

dos pela entidade PKI Admin (administrador da ICP), no momento da criação de uma

entidade. Estes são utilizados apenas para os fins citados, não sendo válidos para uso
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externo à ICP (obs.: os certificados de uso interno podem ser visualizados na maioria das

entidades, através do menu “Configuration / Show entity certificate”). A figura 6 mostra

o certificado interno de uma entidade AC.

Figura 6: Certificado de uso interno ao sistema NewPKI.

4.2 Descrição operacional do sistema NewPKI

4.2.1 Acesso ao sistema

A tela de login (figura 7), exibida ao acessar o sistema, é a mesma, independentemente

do perfil de usuário que irá se autenticar. O cliente NewPKI direciona o usuário depen-

dendo do perfil deste e da forma de autenticação. Há o campo “Entity Name” (nome

da entidade), cujo preenchimento determinará a parte do servidor que está acesśıvel ao

cliente. Há também a opção de acessar o servidor através dos campos “Username” e

“Password” (Nome de Usuário e Senha, respectivamente).

Caso seja o primeiro acesso, será posśıvel logar-se apenas como administrador do

servidor NewPKI. Após um login bem sucedido, será apresentada a visão “Server Admin”,

uma dentre as várias posśıveis em que se pode operar.
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Figura 7: Tela de login do cliente NewPKI.

4.2.2 Entidades do sistema

As entidades são os componentes principais na confecção do sistema NewPKI. Cada

uma delas tem uma correlação com um conceito presente em uma ICP. Vemos na tela

inicial (figura 8) sete tipos básicos de entidades.

Figura 8: Interface gráfica do servidor NewPKI.
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Cada uma das entidades criadas no servidor é, na verdade, armazenada como uma

base de dados no MySQL. Por isso, é importante que cada uma tenha um nome único,

mesmo que sejam de tipos diferentes.

Cada tipo de entidade (com exceção do Repositório e da entidade Publicação) possui

sua própria interface gráfica, com funcionalidades espećıficas àquela “visão”. Em uma

ICP em funcionamento, cada uma dessas interfaces pode ser usada por uma pessoa (ou

um conjunto de pessoal da mesma instituição) de acordo com seu papel na Infra-estrutura

de Chaves Públicas (ICP) e com a distribuição desejada na organização da ICP.

1. “PKI Entity” (Entidade PKI)

Representa a criação de uma Infra-estrutura de chaves públicas ICP. O servidor

NewPKI permite a administração de mais de uma ICP. Através de sua interface,

é posśıvel efetuar toda a configuração da ICP. A figura 9 exibe a interface gráfica

para acesso à entidade.

Figura 9: Interface gráfica do administrador da ICP no sistema NewPKI.

Abaixo estão listados as principais funcionalidades desta entidade:

• Autorizar as entidades a fazerem parte da ICP: Esse passo é efetuado após a

criação da entidade na visão “Server Admin”. Para isso, o administrador da

ICP deve acionar a opção “Import a Entity Signing Request” (importar uma
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requisição de assinatura de entidade). Após este passo, o sistema assina a

requisição (utilizando-se de um certificado de uso interno à ICP) e autoriza a

participação da entidade.

• Estabelecer de que maneira as entidades da ICP irão se relacionar umas com

as outras: isso é feito através da opção “Manage Entity Links” (gerenciar

ligações entre as entidades). Esta definição é bastante importante pois define

a organização da ICP.

• Definir grupos de usuários e administrar as permissões dos diversos usuários

do sistema: existem três funcionalidades para esta administração, a saber:

“Manage PKI Users” (Administrar usuários da ICP), “Manage PKI Groups”

(Gerenciar grupos da ICP), “Manage ACL” (Gerenciamento das permissões).

• Configurar as entidades: Clicando-se com o botão direito do mouse sobre as

entidades, pode-se acionar a opção “Configure Entity” (Configurar entidade).

Através desta opção o administrador da ICP pode definir as mais diversas

configurações de cada entidade. Para uma entidade do tipo CA, por exem-

plo, pode-se definir as extensões e usos dos certificados que serão emitidos por

aquela Autoridade Certificadora. Pode-se também definir a periodicidade da

emissão das listas de certificados revogados, entre outras coisas. Se a con-

figuração for efetuada numa entidade do tipo RA, pode-se definir o prazo de

validade padrão dos certificados, tamanho mı́nimo da chave, entre outras di-

versas opções da Autoridade de Registro. Há também opções de configuração

para entidades do tipo EE (Entidade Final) e PUB (Publicação). Mais detal-

hes sobre as configurações de cada entidade podem ser encontradas no anexo

A deste relatório.

2. “Repository Entity” (Entidade Repositório)

A Entidade Repositório é responsável por armazenar as informações de todas as out-

ras entidades nas bases de dados que o sistema NewPKI utiliza. São armazenadas

informações sobre a configuração de cada uma das entidades, requisições, certifica-

dos emitidos, entre outras. Além disso, o Repositório é responsável por efetuar a

conexão entre as entidades, através de um processo de sincronização. Para que o

armazenamento das informações seja efetuado, é necessário que cada entidade esteja

vinculada a pelo menos um repositório (operação efetuada através da visão “PKI

Admin”) e, por isso, esta é a primeira entidade que deverá ser inserida no sistema.

3. “Certificate Authority Entity” (Entidade Autoridade Certificadora - AC)



37

Como foi mencionado anteriormente, é este tipo de entidade que assina os cer-

tificados emitidos para usuários finais (pessoas f́ısicas ou juŕıdicas). Além disso,

uma Autoridade Certificadora (AC) pode assinar certificados para outras AC’s. Os

certificados emitidos para usuários finais são assinados automaticamente pela AC,

após a requisição feita na Autoridade de Registro (AR). Já os certificados emiti-

dos para outras AC’s devem ser assinados manualmente através da opção “Import

Certificate Signing Request” (Importar Requisição de Assinatura de Certificado)

desta visão. Através desta visão pode-se também gerar as Listas de Certificados

Revogados (CRL) e visualizar os certificados emitidos, revogados, etc. Todas as

funcionalidades dispońıveis para o operador da AC estão descritas nos casos de uso

- anexo A deste relatório. Vemos na figura 10 a interface gráfica para acesso a esta

entidade.

Figura 10: Interface gráfica de uma Autoridade Certificadora no sistema NewPKI.

4. “Registration Authority Entity” (Entidade Autoridade de Registro - AR)

Esta entidade é responsável por intermediar as requisições de certificados para

usuários finais, antes que elas cheguem à AC responsável por assiná-las. As req-

uisições de certificados podem ser inseridas numa AR manualmente, por seu oper-

ador, ou criadas através de uma Entidade Final (vinculada a um website). Uma

AR é responsável por assegurar que todos os campos obrigatórios serão preenchidos
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corretamente e por verificar a veracidade das informações (se o requisitante é quem

diz ser, entre outras). Essa entidade também pode ser usada para revogar certifica-

dos existentes, que foram emitidos anteriormente através dela. Através desta visão

também é posśıvel visualizar as requisições efetuadas e seu estado. A figura 11 exibe

o acesso a uma RA no sistema NewPKI.

Figura 11: Interface gráfica de uma Autoridade de Registro no sistema NewPKI.

5. “Publication Entity” (Entidade de Publicação)

Os certificados são concedidos com um peŕıodo especificado, dentro do qual são

válidos. Após expirados, os certificados não podem mais ser usados e uma nova

requisição deve ser feita. Algumas vezes é necessário revogar um certificado antes

do término de sua validade (por exemplo, se a sua chave secreta for roubada) e,

portanto, é criada uma lista de certificados revogados assegurando que eles não

serão usados. A Entidade de Publicação é responsável por criar e publicar essas

listas para os websites e outros pontos de distribuição.

6. “End Entity” (Entidade Final)

O processo de emissão de um certificado para um usuário final se inicia quando este

efetua uma requisição. Esta requisição pode ser feita diretamente numa Autoridade
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de Registro, ou, como é mais comum, através de uma interface remota, como um

navegador da internet. Algumas vezes pode ser útil que o administrador do site que

hospeda a página para requisição de certificados seja diferente do administrador da

AR. Para estes casos, foi criada o tipo de entidade “End Entity”. Desta forma,

pode-se separar mais ainda os papéis, ganhando-se em flexibilidade. Na visão “End

Entity” estão dispońıveis os certificados requisitados pelo site, bem como o estado

de cada uma das requisições. Essa entidade é opcional.

4.2.3 Processo de criação das entidades

Após criar a Entidade PKI, o processo de criação dos outros tipos de entidade segue

um padrão de quatro passos necessários. Apesar dos detalhes diferirem na criação de cada

um dos tipos de entidade, os três primeiros passos são bastante semelhantes. Os passos

necessários são descritos a seguir.

1. Criar a Entidade

Esse passo é feito na tela do administrador do servidor (“Server Admin”). Deve-se

escolher o botão correspondente ao tipo de entidade que se deseja criar. Depen-

dendo da escolha, diferentes informações serão requeridas para que o processo se

complete. Após preencher as informações necessárias e confirmar a criação, a enti-

dade é gravada em disco. A partir dáı é necessário que a entidade seja assinada e

inicializada para que esteja pronta para uso.

2. Assinar a Entidade

Essa etapa é efetuada na tela de administrador da ICP (“PKI Admin”). Deve-se

pressionar o botão responsável por essa funcão. Ao fazer isso, é aberta uma janela

para escolha da requisição (arquivos extensão ESR) que foi gravada no passo 1.

Após a conferência de alguns detalhes, a requisição é assinada e um outro arquivo

é gravado (extensão ESP).

3. Configurar a Entidade

Muitos tipos de entidades devem ser configurados para que estejam funcionais. Para

cada tipo de entidade, existem configurações próprias.

4. Inicializar a Entidade
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Esse passo é efetuado na tela de administrador do servidor (“Server Admin”). Cli-

cando com o botão direito do mouse sobre a entidade é exibida a opção para ini-

cialização (“Import Signature Response”). Quando essa opção é escolhida, deve-se

selecionar o arquivo gravado no passo anterior (de extensão ESP). Neste momento,

a entidade encontra-se operacional e pode ser utilizada para acessar o servidor se

necessário.

4.2.4 Requisição de Certificados

Os certificados de usuários finais são criados através da tela de administrador a Au-

toridade de Registro (“RA Admin”). Mesmo se forem solicitados através de um website,

a confirmação da emissão dos certificados é feita por essa tela.

O NewPKI oferece funcionalidades que facilitam a requisição e emissão dos certifica-

dos. O administrador da AR pode iniciar a requisição do certificado manualmente através

da janela “RA Admin”. Para isso, basta selecionar a opção “Create New Profile” (criar

novo perfil) do menu “Profiles” e, em seguida, preencher as informações da pessoa ou

empresa que usará o certificado. Uma vez que o perfil foi criado, o administrador da RA

pode acionar a opção “Request a certificate” (requisitar um certificado) clicando com o

botão direito do mouse sobre o perfil.

4.2.5 Requisição pelo Website

A ferramenta NewPKI oferece um site PHP, que permite aos usuários criar e enviar

suas próprias requisições de certificado. O site oferece a opção de criação das chaves

privada e pública localmente, na máquina de quem requisita o certificado, oferecendo

assim maior segurança, uma vez que a chave privada não trafega na rede.

4.2.6 Esquema funcional das entidades

O esquema abaixo (figura 12, extráıda do website do NewPKI (GIUDICELLI, 2006))

exibe as funcionalidades de cada entidade e a integração entre os diversos tipos de ele-

mentos que compõe uma ICP no sistema NewPKI.

Vemos na figura 12 que o administrador da ICP pode configurá-la totalmente (adi-

cionar ou remover entidades, por exemplo), através da entidade conhecida como “PKI

Admin” (“Administração da ICP”). A configuração de todas entidades do sistema é com-
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Figura 12: Funcionalidades e integração das entidades no sistema NewPKI.

partilhada no “Repositório” (REP), que serve como um meio de comunicação entre as en-

tidades. Para tanto, todos os repositórios operam dentro de um processo de sincronização

que é ativado sempre que houver alguma mudança nos objetos ou nas configurações das

entidades em qualquer repositório. É através do “Repositório” que a “Autoridade Certi-

ficadora” (AC) busca a sua configuração e as novas requisições vindas da “Autoridade de

Registro” (AR), assim como divulga as “Listas de Certificados Revogados”, as respostas

às requisições da AR e os novos certificados. A AR também busca do “Repositório” a sua
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configuração e as respostas às requisições feitas para a AC. As requisições da AR são vali-

dadas e criadas por dois caminhos: por um operador da AR, via uma requisição offline do

“Usuário final”; ou ainda, o “Usuário final” pode acessar uma página na Web, requerendo

seu certificado através da “End Entity”. As novas requisições são, então, publicadas no

“Repositório”. Com a entidade “Publicação”, é posśıvel acessar no “Repositório” a sua

configuração, além dos novos certificados e “Listas de Certificados Revogados”, que de-

vem ser publicados em um diretório global (“Diretório LDAP”) ou em outros meios de

publicação. Existe ainda o “Operador do Repositório”, que entra em ação quando a ICP

é desligada temporariamente. Ele tem controle sobre os “Repositórios” e pode alterar seu

conteúdo sem ativar o processo de sincronização.

4.2.7 Sincronização dos Repositórios

A figura 13 descreve o processo de sincronização dos repositórios no sistema NewPKI.

Figura 13: Processo de sincronização dos repositórios no sistema NewPKI.
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Quando da inclusão de um novo objeto (Requisição de Certificado, Resposta da Req-

uisição) ou mesmo da exclusão de uma Resposta de Requisição, o repositório REP1 é

alterado e um objeto de sincronização é criado, como no exemplo da figura 13. Em vir-

tude da ocorrência deste objeto (1), inicia-se o processo de sincronização de todos os

repositórios associados a REP1. O repositório recém modificado REP1 gera um novo

objeto de sincronização que deverá percorrer todos os repositórios. O repositório REP1 é

inclúıdo ao caminho percorrido (“<path>”) (2) e, depois, envia o objeto de sincronização

aos outros repositórios, REP2 e REP3, que também são inclúıdos no <path> (3, 10).

Caso o repositório já conheça o objeto que recebeu, isso significa que está sincronizado com

REP1 e simplesmente ignora o objeto recebido (4, 7). Dando continuidade ao processo,

cada repositório envia o objeto a todos repositórios que ainda não estão no “<path>” (5,

6, 8, 9).

4.3 Instalação do sistema NewPKI

O procedimento de instalação para os sistemas operacionais Linux e Windows será

descrito abaixo, com o intuito de esclarecer as dependências do NewPKI em cada um

deles e também de facilitar ao usuário o processo de instalação.

O sistema completo (cliente e servidor) pode ser obtido no site oficial da ferramenta

(GIUDICELLI, 2006) na seção de Download. Para a instalação do servidor, dois módulos

são necessários:

• A biblioteca própria do sistema: newpki-lib

• O servidor em si: newpki-server

A instalação do cliente NewPKI (newpki-client) deve ser realizada a fim de configu-

rar e efetivamente utilizar-se das funcionalidades do sistema como um todo. É através do

cliente que se acessa as diversas interfaces gráficas ou visões de cada entidade do sistema.

Dependendo do sistema operacional e da arquitetura do computador, varia também

o formato dos arquivos de instalação. Assim:

• formato “.exe” (32-bit Windows, arquitetura i386): Arquivo de instalação para o

sistema Windows, com a “newpki-lib” já incorporada. Também deve-se prestar

atenção às versões Win9x ou WinNT no caso da instalação do servidor.
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• formato “.rpm” (compilado para Linux, arquitetura i386): Arquivo de instalação

com código compilado para o sistema Linux rodando sob a plataforma i386.

• formato “.deb” (Debian Linux, arquitetura i386): Arquivo espećıfico para a in-

stalação no sistema operacional Linux Debian, dispońıvel até a versão beta-4 do

sistema NewPKI.

• formato “.rpm” ou “.gz” (código-fonte): São arquivos com o código-fonte do sistema

e são, portanto, independentes de plataforma e sistema operacional.

Existem ainda outros dois módulos que podem ser agrupados ao resto sistema instal-

ado: o módulo “End Entity” (newpki-ee) e o “PHP” (newpki-php).

4.3.1 Instalação no sistema operacional Linux

Esta seção aborda as dependências que devem ser resolvidas para que a instalação do

servidor NewPKI seja posśıvel, assim como o procedimento de instalação em si.

1. Aplicativos e bibliotecas necessárias à instalação do servidor NewPKI

rc-1:

O servidor tem dependências de outras bibliotecas para que sua instalação seja

completa e possa funcionar efetivamente. Segue uma descrição das dependências:

(a) libc6 (≥ 2.3.2.ds1-4): Biblioteca GNU C. Bibliotecas compartilhadas e da-

dos de fuso horário. Engloba as bibliotecas padrão que são utilizadas por quase

todos os programas do sistema. Este pacote inclui versões compartilhadas da

biblioteca padrão da linguagem C e da biblioteca padrão de matemática, assim

como muitas outras.

(b) libgcc1 (≥ 1:3.4.1-3): Biblioteca de suporte ao GCC. Versão compartilhada

da biblioteca de suporte, com subrotinas internas usadas pelo GCC para suprir

deficiências de máquinas espećıficas, ou necessidades especiais para algumas

linguagens.

Depende de:

• libc6 (≥ 2.3.2.ds1-21): Biblioteca GNU C.
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(c) libldap2 (≥ 2.1.17-1): Bibliotecas OpenLDAP. São as bibliotecas de tempo

de execução para servidores e clientes OpenLDAP (Lightweight Directory Ac-

cess Protocol).

Depende de:

• libc6 (≥ 2.3.2.ds1-21):Biblioteca GNU C.

• libgcc1 (≥ 1:4.0.0-7): Biblioteca de suporte ao GCC.

• libgnutls11 (≥ 1.0.16): Biblioteca GNU TLS (tempo de execução).

• libsasl2 (≥ 2.1.19): Biblioteca de abstração de autenticação.

(d) libmysqlclient12: Biblioteca de cliente de banco de dados MySQL. MySQL

é um servidor de banco de dados SQL rápido, estável e verdadeiramente multi-

usuário, com suporte a multi-thread. Os principais objetivos do MySQL são

velocidade, robustez e facilidade de uso. Recomenda-se a instalação de ”mysql-

server”.

Depende de:

• libc6 (≥ 2.3.2.ds1-21): Biblioteca GNU C.

• mysql-common (≥ 4.0.24-10): arquivos comuns do bando de dados MySQL

(ou pacote virtual mysql-common-4.1).

• zlib1g (≥ 1:1.2.1): Biblioteca de compactação (tempo de execução).

(e) libssl0.9.7: Bibliotecas compartilhadas SSL (Secure Socket Layer). Faz parte

da implementação OpenSSL do próprio SSL. Distribuição atual contém lib-

ssl0.9.7 (0.9.7e-3).

Depende de:

• libc6 (≥ 2.3.2.ds1-4): Biblioteca GNU C.

(f) libstdc++3 (≥ 1:3.0.4-1): Versão 3 da biblioteca GNU stdc++. Este pa-

cote fornece mais bibliotecas de tempo de execução para programas C++ que

se utilizam do compilador GNU. Versão da distribuição atual é libstdc++5

(1:3.3.5-13), e portanto causa dependência.

Depende de:

• gcc-3.0-base: Coleção do Compilador GNU (pacote base).
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• libc6 (≥ 2.2.4-4): Biblioteca GNU C.

• libgcc1 (≥ 1:3.0.3-1): Biblioteca de suporte ao GCC.

(g) debconf (≥ 0.5) — debconf-2.0: Sistema de gerenciamento de configuração

Debian. Debconf gerencia pactoes debian. A distribuição Debian atual fornece

debconf (1.4.30.13), enquanto debconf-2.0 é um pacote virtual (análogo).

Depende de:

• perl-base (≥ 5.6.1-4): Pathologically Eclectic Rubbish Lister.

(h) newpki-lib: É a biblioteca essencial do sistema NewPKI, e deve ser instalada

antes do servidor. Versão atual: 2.0.0-beta4.

Depende de:

• libc6 (≥ 2.3.2.ds1-4): Biblioteca GNU C.

• libgcc1 (≥ 1:3.4.1-3): Biblioteca de suporte ao GCC.

• libssl0.9.7 (≥ 0.9.7d-1): Biblioteca compartilhada SSL (Secure Sockets

Layer).

• debconf (≥ 0.5) — debconf-2.0: gerenciamento de configuração Debian

2. Recomendações:

• Recomenda-se a instalação do cliente NewPKI de mesma versão.

• A instalação de um servidor MySQL (mysql-server ≥ 4.0.16-2) que trata as

necessidades de gerenciamento do banco de dados utilizado pelo servidor New-

PKI, resolvendo estas dependências;

• Caso a biblioteca do OpenSSL não esteja instalada, recomenda-se a versão

libssl0.9.7b.

3. Procedimentos para instalação do servidor versão rc-1:

Antes de mais nada, todas as dependências referidas pelo servidor NewPKI devem

ser satisfeitas para que sua instalação efetiva possa ocorrer. A principal dependência

é a biblioteca própria do sistema NewPKI, a newpki-lib, que deve ser instalada

anteriormente com os seguintes comandos, em cada caso:

• formato “.rpm” (código compilado):

rpm -i newpki-lib-2.0.0-rc1.i386.rpm
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• formato “.rpm” ou “.gz” (após a extração do código-fonte da biblioteca, a partir

deste novo diretório):

./configure ou ./config

Talvez seja necessária a indicação da localização das bibliotecas em dependência

já instaladas:

./configure --includedir=/usr/local/include/newpki

--with-openssl-lib=/usr/local/ssl/lib

--with-openssl-include=/usr/local/ssl/include

--with-mysql-lib=/usr/local/lib/mysql

Cada modo de instalação da newpki-lib, seja pelo pacote compilado ou código-fonte,

pode gerar as seguintes dependências:

• libc6 (≥ 2.3.2.ds1-4)

• libgcc1 (≥ 1:3.4.1-3)

• libssl0.9.7 (≥ 0.9.7d-1)

• debconf (≥ 0.5) — debconf-2.0

Com a biblioteca padrão do sistema já dispońıvel, podemos partir para a instalação

do servidor, como a seguir:

• formato “.rpm” (código compilado):

rpm -i newpki-server-2.0.0-rc1.i386.rpm

• formato “.rpm” ou “.gz” (após a extração do código-fonte do servidor, a partir

deste novo diretório):

(a) ./configure ou ./config

Talvez seja necessária a indicação da localização das bibliotecas em de-

pendência já instaladas:

./configure --with-newpki-include=/usr/local/include/newpki (ou

./config)

Novamente, pode ser necessário informar o caminho de alguma biblioteca

explicitamente:

./configure --with-newpki-include=/usr/local/include/newpki

--with-openssl-lib=/usr/local/ssl/lib

--with-openssl-include=/usr/local/ssl/include

--with-mysql-lib=/usr/local/lib/mysql
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(b) make

(c) make install

Por sua vez, este procedimento também pode gerar dependência de pacotes. As

seguintes dependências ou estão satisfeitas, pois são padrões do sistema operacional,

ou já foram solucionadas com a instalação da newpki-lib:

• libc6 (≥ 2.3.2.ds1-4)

• libgcc1 (≥ 1:3.4.1-3)

• libssl0.9.7

• libmysqlclient12

• debconf (≥ 0.5) — debconf-2.0

Então, as dependências posśıveis são:

• libldap2 (≥ 2.1.17-1)

• libstdc++3 (≥ 1:3.0.4-1)

Se todas dependências estão satisfeitas, a instalação deve estar conclúıda.

Entretanto, o servidor ainda não está ativo. Para tanto, é necessário adequar o

arquivo "config.conf" que está na pasta "/etc/newpki":

server=localhost

port=3306

username=root (Este é o usuário administrador do sistema, e deve ser igual a algum

usuário mysql com poderes de super-usuário pois fará modificações no banco de

dados.)

password= (Senha do super-usuário mysql.)

localport=333

bindaddress= logfile=/var/log/newpki (Dê nome ao arquivo de log.)

engine=

enginecmd=

debuglevel=4

Para rodar o servidor, usa-se o comando:

newpki-server -config config.conf [-user username] [-detach] [-pidfile

file] [-version]
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4.3.2 Instalação no sistema operacional Windows

O processo de instalação do sistema NewPKI no Windows é bastante intuitivo e

prático. Basta executar os arquivos de instalação do servidor e do cliente (“NewPKI NT-

2.0.0-rc1.exe” e “NewPKI Client-2.0.0-rc1.exe”, respectivamente) e seguir as instruções

exibidas.

Como infra-estrutura exigida, deve-se instalar o SGBD MySQL. O NewPKI requer

um usuário administrador, uma vez que o servidor cria e destrói bases de dados dinami-

camente.

Depois de instalado, deve-se efetuar as devidas configurações (o arquivo texto próprio

para este fim é o “config.conf”) com alguns valores relacionados à máquina local.

Maiores detalhes de instalação e o processo de criação das entidades e da ICP podem

ser obtidos nos anexos A e B deste relatório.
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5 Aplicabilidade do sistema
NewPKI no projeto ICP-EDU

5.1 Projeto Infra-estrutura de Chaves Públicas Edu-

cacional (ICP-EDU)

O projeto ICP-EDU nasceu pela iniciativa da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

(RNP), vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), devido à necessidade de

se difundir e de se baratear o uso de certificados digitais no Brasil.

O meio acadêmico de mostra como um ótimo ponto de partida para isto. Nele é

posśıvel que sejam feitas as pesquisas e os desenvolvimentos necessários. Além disso,

é um ambiente próprio para a utilização dos certificados digitais, como veremos mais

adiante.

O professor Ricardo Custódio, um dos responsáveis pelo projeto comenta a necessidade

de uma Infra-estrutura de Chaves Públicas nesses moldes:

“[...]Não há como difundir a idéia do uso de certificados se cada professor
ou aluno tiver que comprar um certificado digital emitido por uma ICP
comercial. Para ter custo baixo, a credibilidade de um certificado dig-
ital da ICP-EDU estará ligada somente à confiança que as instituições
universitárias depositam na RNP. Mas esta confiança é mais do que
suficiente para todos os sistemas universitários que deverão passar a in-
cluir autenticação de alto ńıvel em suas transações, tais como sigilo e
autenticação no uso das redes de pesquisa geridas pela RNP, controle
acadêmico e trâmites burocráticos executados com segurança via inter-
net, webmail com assinatura digital e cifragem, VPNs entre laboratórios
e muitos outros”.

O projeto é financiado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e está sendo

desenvolvido pelo Laboratório de Segurança em Computação (LabSEC) da Universidade

Federal de Santa Catarina (UFSC), Laboratório de Criptografia Aplicada (LCA) da Uni-

versidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Laboratório de Computação Cient́ıfica
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(LCC) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele tem por objetivo disponi-

bilizar ao meio universitário o software necessário para a emissão e gerenciamento de

certificados digitais, através de uma Infra-estrutura de Chaves Públicas.

A idéia é que qualquer universidade vinculada à RNP possa implantar e gerenciar

a sua própria ICP, passando a fazer parte de um conjunto de autoridades certificadoras

ligadas à AC-Raiz da RNP.

Além disso, um dos objetivos é disponibilizar uma interface adequada (chamada

Módulo Público) para que os usuários possam, através de navegadores da internet, solic-

itar os certificados digitais. Uma outra função do sistema é desenvolver uma ferramenta

que torne dispońıveis os certificados emitidos. Tal ferramenta é um repositório chamado

Diretório Público.

O sistema desenvolvido se subdivide em alguns softwares:

• Sistema Gestor ICP: contempla funções de apoio necessárias à implantação e ao

gerenciamento do núcleo operacional de uma infra-estrutura de chaves públicas.

Este núcleo é composto por Autoridades Certificadoras e Autoridades de Registro.

• Módulo Público: interface entre o usuário final e o Sistema Gestor ICP. É re-

sponsável por orientar o usuário a emitir a requisição do certificado digital, seja

fornecendo os scripts necessários, seja para receber o arquivo contendo a requisição.

• Diretório Público: banco de dados especializado que manterá cópia de todos os

Certificados Digitais emitidos, das Listas de Certificados Revogados (LCR), das

Declarações de Práticas de Certificação, das Poĺıticas de Certificado e de Segurança;

5.2 Comparativo entre os sistemas de gerenciamento

de ICP NewPKI e Sistema Gestor ICP-Edu

1. Gerenciamento de usuários:

O Sistema Gestor possui o conceito de usuário Criador. Ele é único na em toda

a ICP e possui as funções de criar usuários (administradores e operadores) e de

criar e configurar as entidades da ICP (Autoridades Certificadoras e Autoridades

de Registro). As funções deste “super-usuário”estão divididas entre dois grupos de

usuários no sistema NewPKI. A criação das entidades da ICP é feita através da visão

“Server Admin” (administração do servidor), enquanto as configurações destas são
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feitas acessando-se a visão “PKI Admin”(administração da ICP). Diferentemente do

Sistema Gestor, o NewPKI admite mais de um usuário correspondente ao Criador.

A inclusão deste tipo de usuário é feita na visão “Server Admin” do NewPKI. Para

a criação e configuração de usuários internos à ICP, usa-se a visão “PKI Admin”

deste sistema.

2. Gerenciamento de grupos e permissões: O Sistema Gestor possui três grupos bem

definidos, cada um com suas permissões já pré-estabelecidas. Os grupos são Criador

(um único usuário), Administradores e Operadores. No sistema NewPKI, há a

possibilidade de criação de tantos grupos quantos forem desejados. Para cada grupo,

pode-se designar um conjunto distinto de permissões de acordo com a poĺıtica de

administração da ICP.

3. Criação e configuração de entidades da ICP:

A criação e configuração de entidades participantes da ICP se dá de forma diferente

em cada um dos sistemas. O processo é bem mais direto no Sistema Gestor, no

qual o criador efetua em um único passo a criação, habilitação e configuração de

AC’s e AR’s. No sistema NewPKI, estes passos são divididos entre as visões “Server

Admin” e “PKI Admin” da seguinte maneira:

(a) O usuário do “Server Admin” cria a entidade e emite uma requisição de assi-

natura da entidade;

(b) Esta requisição é recebida pelo usuário “PKI Admin”, que a assina e emite a

resposta de assinatura da entidade;

(c) Esta resposta deve ser importada pelo usuário “Server Admin” a fim de ativar

a entidade criada;

(d) A configuração da entidade é feita através da visão “PKI Admin”.

Em ambos os sistemas, as entidades AC’s criadas ainda não estão aptas a assinar

certificados.

No Sistema Gestor, no caso de uma AC Raiz, a geração do seu certificado ocorre no

momento da sua criação pelo usuário criador. Para o caso das AC’s intermediárias,

é gerada uma requisição que deve ser assinada, gerando o certificado digital desta

AC. Este deve ser importado pelo usuário Criador para finalmente torná-la apta a

emitir certificados.
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No sistema NewPKI, após a ativação da entidade pela visão “Server Admin”, o

usuário desta AC deve acessar a visão “CA Admin” para configurá-la como AC Raiz

e então gerar seu certificado auto-assinado. Para defini-la como AC intermediária,

deve-se gerar uma requisição de certificado a ser assinada e, depois disso, importada.

Assim, a AC estará apta a gerar certificados.

Ambos sistemas também permitem a importação direta de um certificado já exis-

tente da AC, no lugar da geração de uma requisição.

No Sistema Gestor, a criação da AR é semelhante ao processo de criação de uma AC,

havendo requisição, assinatura e importação do certificado. Já no sistema NewPKI,

após o procedimento de criação, habilitação e configuração (descrito anteriormente),

deve-se vincular a AR criada a alguma AC através da visão “PKI Admin”.

4. Atributos do certificado (poĺıticas de uso e extensões)

Os dois sistemas são bastante parecidos no que diz respeito a este item, permitindo

que sejam escolhidos os usos da chave e que haja configuração das extensões para a

emissão de um certificado.

O Sistema Gestor permite que sejam criados e armazenados templates de usos para

os certificados. O operador da AC pode escolher dentre os templates armazenados.

No sistema NewPKI, a configuração de usos e extensões para os certificados emi-

tidos é feita através da visão “PKI Admin”, enquanto que no Sistema Gestor, esta

operação é efetuada pelo usuário Administrador da AC.

5. Comunicação entre as entidades:

No sistema NewPKI, todas as informações (requisições de certificado e respostas,

Listas de Certificados Revogados, chaves, entre outras) são armazenadas na entidade

Repositório. Este serve como uma ponte de comunicação entre todas as entidades

do sistema. No caso de existência de mais de um repositório no sistema, há um

processo de sincronização entre eles.

No Sistema Gestor, a comunicação é dada de uma forma mais simples e em apenas

um sentido, na seguinte ordem:

• Módulo Público (recepção da requisição de certificado no formato PKCS#10)

• Autoridade de Registro (aprovação e envio para a AC da requisição PKCS#10)

• Autoridade Certificadora (assinatura e geração do certificado, e envio para o

Diretório Público e para o Portal Web)
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• Diretório Público e Portal Web (publicação dos certificados)

6. Armazenamento dos dados do sistema:

O sistema NewPKI utiliza bancos de dados para armazenar todas as informações

do sistema, sejam as propriedades/configuração das entidades, as requisições e re-

spostas, os certificados emitidos, entre outras. As informações podem estar dis-

tribúıdas em várias bases de dados, armazenadas em apenas um ou distribúıdas

entre vários servidores de banco de dados.

No Sistema Gestor, todas as informações do sistema são armazenadas no sistema de

arquivos do servidor. O banco de dados é utilizado apenas para indexar o caminho

da estrutura de diretórios das entidades AC.

7. Modos de assinatura e emissão de certificados pela AC:

Ambos os sistemas permitem a assinatura e emissão de certificados tanto manual

como automática.

No Sistema Gestor, o operador da AC pode, no momento de uma emissão manual,

escolher dentre os templates armazenados. Para a emissão em modo automático, o

sistema usará o template definido como padrão.

No sistema NewPKI, o modo automático é tido como padrão. No entanto, é posśıvel

ativar o modo manual através do usuário “PKI Admin”.

8. Revogação de certificados:

No Sistema Gestor, os pedidos de revogação podem ser encaminhados apenas por

AR’s com as quais a AC mantém relação de confiança. Já no sistema NewPKI, um

certificado pode ser revogado diretamente pela AC ou através de uma requisição

feita pela AR.

9. Interface com o usuário final:

Ambos os sistemas disponibilizam uma interface Web (desenvolvida em PHP) para

que o usuário possa preencher uma requisição de certificado digital, que deverá

esperar pela aprovação da AR.

Também nos dois sistemas, o usuário final é notificado via e-mail sobre o sucesso na

emissão do seu certificado.
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De forma mais sucinta e direta, a tabela a seguir tem o objetivo de apresentar as

caracteŕısticas operacionais, acima descritas, e também estruturais dos dois sistemas em

análise.

Tabela 2: Tabela comparativa dos sistemas gerenciadores de ICP NewPKI e Sistema
Gestor quanto às seguintes caracteŕısticas.

NewPKI Sistema Gestor

Administração do Funções separadas entre as visões Um único usuário,
servidor e da ICP “Server Admin” e “PKI Admin” chamado Criador
Gerenciamento de Apenas dois tipos de
grupos e permissões Totalmente flex́ıvel usuários: operador

da ICP e administrador
Criação e Em vários passos, através dos Em um único passo,

configuração administradores do servidor pelo
entidades da ICP e da ICP usuário Criador

Atributos do Permite a configuração Permite a configuração
certificado digital através do através do
(usos e extensões) administrador da ICP administrador da AC

Requisição de Via Web (módulo PHP) Via Web
certificado pelo cliente e via operador da AR
Modo de emissão de Manual ou Manual (padrão)
certificado pela AC automático (padrão) ou automático
Fluxo de requisição Via entidade Via requisição

e emissão Repositório PKCS#10 e certificado
de certificado (banco de dados) X.509 (arquivos)
Linguagem C/C++ PHP

de programação
Persistência Totalmente em Estrutura de dire-
dos dados banco de dados (MySQL) tórios (arquivos),

indexados por BD
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6 Conclusões

Neste caṕıtulo serão feitas considerações sobre o sistema analisado neste trabalho,

o gerenciador de ICP NewPKI; trazendo também o que consideramos ser seus pontos

positivos e negativos. Em seguida, iremos descrever como os objetivos deste estudo foram

alcançados.

O sistema NewPKI se mostrou como uma boa opção para gerenciamento de uma ICP.

Levantamos os seguintes aspectos positivos do programa:

• seu código-fonte é aberto e livre, utilizando a licença GNU General Public License

(GPL);

• o sistema utiliza a biblioteca de baixo ńıvel do OpenSSL para operações crip-

tográficas, que é uma biblioteca bastante consagrada e utilizada em diversos outros

sistemas relacionados à segurança computacional;

• consideramos que o programa possibilita bastante flexibilidade na distribuição de

papéis entre os operadores e administradores de uma ICP, através da implementação

do sistema de repositórios, que podem estar distribúıdos em diversos servidores pois

o sistema dispõe de um eficiente mecanismo de sincronização;

• os logs bastante detalhados e as regras de auditoria auxiliam bastante na adminis-

tração, manutenção e segurança do sistema;

• o armazenamento de todas as informações em bases de dados é favorável, já que

provê maior simplicidade nas consultas e rapidez de acesso do que o armazenamento

em sistema de arquivos;

• a possibilidade de adaptação a vários SGBD’s e as versões dispońıveis para Windows

e Linux flexibilizam as possibilidades quanto ao ambiente de instalação;

• o sistema possui relativa maturidade, já que está sendo desenvolvido desde 2002

e diversas versões vêm sendo publicadas. Desde então, diversos bugs encontrados
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foram corrigidos e mais funcionalidades foram agregadas à ferramenta. Na versão

que analisamos, os poucos bugs encontrados não comprometem o sistema;

• o autor disponibiliza um fórum de discussão sobre o sistema, onde responde a

questões e recebe cŕıticas e sugestões dos usuários;

Como aspectos negativos, destacamos os seguintes:

• as mensagens de erro exibidas são pouco significativas e pouco “amigáveis”. Apenas

no manual em francês, disponibilizado pelo autor, há a interpretação completa para

as mensagens de erro;

• o sistema possui uma documentação deficiente, principalmente no que diz respeito ao

processo de instalação em plataformas Unix e similares (Unix-like), à configuração

avançada do sistema e das entidades, e às possibilidades de modelos distribúıdos

do sistema. Cabe mencionar que existe um manual em francês, lançado recente-

mente, que é mais completo, e possui mais detalhes sobre o processo de instalação,

mensagens de erro, entre outros aspectos.

• o desenvolvimento efetuado por apenas uma pessoa pode comprometer a qualidade

do sistema. Debates sobre as caracteŕısticas do sistema e, principalmente, sobre os

pontos mais cŕıticos do programa provavelmente seriam benéficos. Além disso, esse

fator pode comprometer a continuidade do seu desenvolvimento, caso o autor decida

por abandonar o projeto;

Sobre os objetivos deste estudo, consideramos que todos foram atingidos.

Para gerar tutoriais de instalação para sistemas Linux (a partir de código-fonte e

código compilado, nas distribuições Fedora Core 4 e Debian Sarge 3.1) e Windows, efetu-

amos a instalação da ferramenta NewPKI nestes sistemas operacionais, documentando o

processo.

O estudo da documentação dispońıvel e exploração das funcionalidades e caracteŕısticas

do sistema NewPKI nos permitiu efetuar a descrição de seus aspectos estruturais e a

geração dos casos de uso (anexo B). Para completar a documentação técnica, utilizamos

o programa Doxygen como ferramenta para gerar o diagrama de classes do sistema New-

PKI. Escolhemos tal ferramenta, já que ela gera uma documentação de qualidade e produz

sáıdas em vários formatos. Visando uma boa navegabilidade pelas classes, seus atribu-

tos e métodos, optamos pelo formato html. Esta documentação pode ser encontrada no

endereço http://www.inf.ufsc.br/∼luigi/newpki/index.html .
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Além disso, a criação de exemplos de ICP’s, com diferentes configurações, no sistema

NewPKI, nos possibilitou descrever de maneira detalhada os aspectos operacionais do

sistema, identificando o fluxo de informações no processo de requisição e geração de um

certificado e a análise das informações armazenadas nas bases de dados.

Por fim, o estudo da documentação do Sistema Gestor (Projeto ICP-Edu) e consul-

tas aos integrantes do projeto no LabSEC (UFSC) nos permitiu identificar as principais

diferenças entre os dois sistemas e documentá-las.

Como sugestão para a melhoria do gerenciador NewPKI e para estudos futuros, pode-

mos citar a codificação de outras classes que implementem acesso a outros SGBDs. Além

disso, poderiam ser feitas análises de outras alternativas de sistemas de gerenciamento

de ICP e da aplicação destes ao Projeto ICP-Edu. Por fim, trazemos a sugestão do de-

senvolvimento de funcionalidades de backup agregadas à ferramenta NewPKI, de modo a

armazenar de maneira mais simples e automatizada informações cŕıticas do sistema.
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em: <http://www.certsign.com.br>.

CHANDRA, P.; MESSIER, M.; VIEGA, J. Network Security with OpenSSL. [S.l.]:
Editora O’Reilly, 2002.

COMMITTEE, I. S. PKI Assessment Guidelines. [S.l.], 2001. Dispońıvel em:
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Dispońıvel em: <http://www.icpedu.labsec.ufsc.br>.
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APÊNDICE A -- Manual de instalação

(Windows) e

configuração do sistema

NewPKI

1. Requisitos para Instalação do Servidor NewPKI

O principal requisito para o servidor NewPKI é a base de dados MySQL, que deve ser

instalada separadamente. O NewPKI requer sua própria máquina MySQL e um usuário

administrador, uma vez que o servidor cria e destrói bases de dados dinamicamente.

Como as chaves privadas dos certificados serão armazenadas na base de dados, deverá

haver a preocupação de se manter esta base o mais segura posśıvel. Os detalhes de

segurança na base de dados deverão ser obtidos diretamente do manual do MySQL.

Depois de instalado, o servidor NewPKI requer que sejam feitas as devidas con-

figurações (o arquivo texto próprio para este fim é o ”config.conf”) em alguns valores

relacionados à máquina local. As principais alterações nesse arquivo devem ser as rela-

cionadas com o MySQL (usuário, senha, endereço e porta). Deve-se também configurar

o caminho para o arquivo de log gerado pelo NewPKI (no Windows, será algo como

”C:\Arquivos de Programas\NewPKI\Server\Log.txt”).

Quando o servidor for iniciado pela primeira vez, o arquivo de log deverá ser gerado

no caminho especificado anteriormente. É aconselhável abri-lo a fim de confirmar se o

servidor foi corretamente inicializado. Em caso positivo, será gerado um certificado auto-

assinado e serão criadas as estruturas do banco de dados necessárias ao funcionamento

do programa.

2. Acessando o sistema (Log in)

Cada vez que o cliente é inicializado, uma tela de login será apresentada. Deverão ser
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informados o endereço e a porta do servidor NewPKI. Há o campo ”Entity Name”(nome

da entidade), cujo preenchimento determinará a parte do servidor que está acesśıvel ao

cliente, ou seja, há diversas funcionalidades disponibilizadas pelo servidor, diferentes para

cada tipo de entidade que acessa o sistema. Os tipos de entidades e seus conceitos serão

abordados com mais profundidade posteriormente. Há também a opção de acessar o

servidor através dos campos ”Username”e ”Password”(Nome de Usuário e Senha, respec-

tivamente). Para novas instalações, deve-se preencher ambos os campos com a palavra

”root”.

Observação: Na primeira vez em que o servidor é iniciado, ele cria um certificado auto-

assinado de site, para cifrar as informações da conexão e garantir a identidade do servidor.

Na primeira vez em que um cliente está conectando a um novo servidor, o primeiro será

avisado de que o certificado que está recebendo não é conhecido. O navegador questiona o

usuário se deseja aceitá-lo (confiando na entidade emissora) e, em caso positivo, armazena

o certificado. Caso o certificado seja alterado futuramente, um outro aviso será emitido

pelo navegador para que o usuário faça sua escolha (aceitar ou não o certificado alterado).

Após um ”login”bem sucedido, será apresentada uma tela de administrador do servi-

dor NewPKI (”Server Admin”), uma dentre várias posśıveis em que se pode operar,

dependendo das informações dadas na tela de ”login”. Nesta tela será apresentada uma

lista de usuários com permissão de acesso à tela de administrador do servidor. Os usuários

listados podem acessar somente esta tela.

3. Entidades

As entidades são os componentes principais na confecção do NewPKI. Sua concepção

remete a uma visão de Orientação a Objetos na construção do servidor. Como mencionado

anteriormente, cada tipo de entidade tem um propósito espećıfico e formas próprias de

comunicação com as outras entidades. Vemos na tela inicial seis tipos básicos de entidades.

Cada uma das entidades criadas no servidor é, na verdade, armazenada como uma

base de dados no MySQL. Por isso, é importante que cada uma tenha um nome único.

Cada tipo de entidade (com exceção dos Repositórios), possui sua própria interface

gráfica, com comandos únicos para aquela ”visão”. A visão é definida de acordo com as

informações inseridas na tela de ”login”. Em uma PKI madura, cada uma dessas interfaces

seria, presumidamente, usada por uma pessoa de acordo com seu papel na infra-estrutura

de chaves pública (ICP).
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3.1. ”PKI Entity”(Entidade PKI)

É a que tem o controle de toda a ICP. A entidade PKI é responsável por autorizar

as entidades a trabalharem umas com as outras, por estabelecer a maneira como essa

relação será efetuada, e por definir as permissões dos diversos usuários do sistema. Esta

é, possivelmente, a entidade sobre a qual deve-se prover maior segurança. Normalmente,

há apenas uma entidade deste tipo em toda a ICP.

3.2. ”Repository Entity”(Entidade Repositório)

Enquanto a entidade PKI é responsável por permitir às pessoas mudarem como as enti-

dades se relacionam entre si, a Entidade Repositório é responsável por efetuar a conexão

entre elas. Esta é a primeira entidade que deverá ser inserida. É responsável por ar-

mazenar o estado de configuração de cada uma das entidades da ICP e pela comunicação

entre cada uma delas. Normalmente, existe também apenas uma entidade deste tipo na

ICP.

3.3. ”Certificate Authority Entity”(Entidade Autoridade Certificadora - AC)

Esta é a primeira autoridade que realmente corresponde a um certificado. Uma au-

toridade certificadora representa um certificado confiável, usado para assinar outros cer-

tificados e torná-los também confiáveis. Assim como todos os certificados, a AC contem

uma lista que define para quais usos o certificado é válido. Isso ocorre também para os

certificados por ela assinados. Normalmente, existem ao menos duas entidades AC em

uma ICP, sendo uma raiz e mais uma (no mı́nimo) AC ”filha”. Veremos maiores detalhes

posteriormente.

3.4. ”Registration Authority Entity”(Entidade Autoridade de Registro - AR)

Esta entidade é responsável por intermediar as requisições de certificados individuais,

antes que elas cheguem à AC responsável por assiná-las. As requisições de certificados

podem ser inseridas numa AR manualmente, por seu administrador, ou criadas através

de uma Entidade Final (um ”website”). Uma AR é responsável por assegurar que todos

os campos obrigatórios serão preenchidos corretamente e por verificar a veracidade das

informações (se o requisitante é quem diz ser, entre outras). Essa entidade também pode

ser usada para revogar certificados existentes, que foram emitidos anteriormente através

dela. Existe, normalmente, ao menos uma entidade deste tipo para cada AC filha.

3.5. ”Publication Entity”(Entidade de Publicação)

Os certificados são concedidos com um peŕıodo especificado, dentro do qual são



64

válidos. Após expirados, os certificados não podem mais ser usados e uma nova req-

uisição deve ser feita. Algumas vezes é necessário revogar um certificado antes do término

de sua validade (por exemplo, se a sua chave secreta for roubada) e, portanto, é criada

uma lista de certificados revogados assegurando que eles não serão usados. A Entidade

de Publicação é responsável por criar e publicar essas listas para os ”websites”e outros

pontos de distribuição. Essa entidade é opcional.

3.6. ”Key Escrow Entity”(Ainda não implementada)

Um certificado é concedido a uma pessoa, sendo que apenas ela, que possui a chave

privada, está apta a ler mensagens cifradas com a chave pública correspondente. Oca-

sionalmente, surge a necessidade de se criar uma segunda cópia dessa chave privada, para

alguns casos em que a pessoa responsável não está mais presente ou em que houver uma

ordem judicial. Essa entidade, neste caso, seria responsável por armazenar as chaves pri-

vadas dos certificados emitidos. Ela é opcional no funcionamento da ICP.

4. Criação das Entidades

Após criar a Entidade PKI, o processo de criação dos outros tipos de entidade segue

um padrão de quatro passos necessários. Apesar dos detalhes diferirem na criação de cada

um dos tipos de entidade, os três primeiros passos são bastante semelhantes. Os passos

necessários são descritos a seguir.

4.1. Passo 1 - Criar a Entidade Esse passo é feito na tela do administrador do servidor

(Server Admin). Deve-se escolher o botão correspondente ao tipo de entidade que se deseja

criar. Dependendo da escolha, diferentes informações serão requeridas para que o processo

se complete. Após preencher as informações necessárias e confirmar a criação, a entidade

é gravada em disco. A partir dáı é necessário que a entidade seja assinada e inicializada

para que esteja pronta para uso.

4.2. Passo 2 - Assinar a Entidade Essa etapa é efetuada na tela de administrador da

ICP (PKI Admin). Deve-se pressionar o botão responsável por essa funcão. Ao fazer isso,

é aberta uma janela para escolha da requisição (arquivos extensão ESR) que foi gravada

no passo 1. Após a conferência de alguns detalhes, a requisição é assinada e um outro

arquivo é gravado (extensão ESP).

4.3. Passo 3 - Configurar a Entidade Muitos tipos de entidades devem ser configurados

para que estejam funcionais. Para cada tipo de entidade, existem configurações próprias.

4.4. Passo 4 - Inicializar a Entidade Esse passo é efetuado na tela de administrador
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do servidor (Server Admin). Clicando com o botão direito do mouse sobre a entidade

é exibida a opção para inicialização (Import Signature Response). Quando essa opção

é escolhida, deve-se selecionar o arquivo gravado no passo anterior (de extensão ESP).

Neste momento, a entidade encontra-se operacional e pode ser utilizada para acessar o

servidor se necessário.

Os detalhes de criação de cada tipo de entidade podem ser obtidos no manual do

NewPKI, anexo a este documento.

Como observado anteriormente, para a criação dos certificados, deve-se entre outras

coisas, definir os usos daquele certificado, ou seja, para que fins ele é válido. Certificados

de AC’s, por exemplo, possuem a habilitação de emitir outros certificados, o que não

acontece com certificados de usuários finais.

5. Requisição de Certificados

Os certificados de usuários finais são criados através da tela de administrador a Au-

toridade de Registro (RA Admin). Mesmo se forem solicitados através de um ”website”,

a confirmação da emissão dos certificados é feita por essa tela.

O NewPKI oferece funcionalidades que facilitam a requisição e emissão dos certifica-

dos. O administrador da AR pode iniciar a requisição do certificado manualmente através

da janela ”RA Admin”. Para isso, basta selecionar a opção ”Create New Profile”(criar

novo perfil) do menu ”Profiles”e, em seguida, preencher as informações da pessoa ou em-

presa que usará o certificado. Uma vez que o perfil foi criado, o administrador da RA

pode acionar a opção ”Request a certificate”(requisitar um certificado) clicando com o

botão direito do mouse sobre o perfil.

6. Requisição pelo ”Website”

A ferramenta NewPKI oferece um site PHP, que permite aos usuários criar e enviar

suas próprias requisições de certificado. O site oferece a opção de criação das chaves

privada e pública localmente, na máquina de quem requisita o certificado, oferecendo

assim maior segurança, uma vez que a chave privada não trafega na rede.
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APÊNDICE B -- Casos de Uso do Cliente

NewPKI

O cliente NewPKI possui diversas visões, sendo que a visão exibida depende do tipo

de usuário que está efetuando o ”log in”.

As visões existentes são: ”Server Admin”, ”PKI Admin”, ”CA Admin”e ”RA Admin”.

Atores posśıveis: administrador da ICP, administrador da servidor, administrador da

AC e administrador da AR.

1.Reconectar ao servidor (administradores da ICP, do servidor, da AC e da AR)

Na janela inicial, o usuário deve acessar o menu ”File”e selecionar ”Reconnect”.

2.Sair do software cliente (administradores da ICP, do servidor, da AC e da AR)

Na janela inicial, o usuário deve acessar o menu ”File”e selecionar ”Quit”.

3.Atualizar as entidades do sistema (administradores da ICP, do servidor, da AC e

da AR)

Na janela inicial, o usuário deve acessar o menu ”Configuration”e selecionar ”Reload”.

4.Exibir mensagens de auditoria (administradores da ICP, do servidor, da AC e da

AR)

O usuário deve acessar o menu ”Configuration”e então ”Show Logs”para visualizar

as mensagens geradas pelas regras de auditoria. O sistema permite exportar os logs

assim como configurar um filtro de busca de mensagens segundo o seu tipo, data,

status, usuário e nome de objeto.

5.Enviar um e-mail administrativo (administradores da ICP, da AC e da AR)

O primeiro botão da esquerda pra direita com o ı́cone de um envelope dá acesso

à tela de redação de e-mails administrativos. O usuário deve preencher os campos



67

”Subject”com o assunto do e-mail e redigi-lo na caixa de texto ”Body”. Há também

as opções de anexar um arquivo ao e-mail e ainda de assiná-lo digitalmente. Basta

o usuário clicar em ”OK”para enviar.

6.Exibir o certificado SSL do servidor (para uso interno da ICP) (administradores da

ICP, do servidor, da AC e da AR)

A partir da tela principal, o usuário deve acessar o menu ”Configuration”e então

”Show server SSL certificate”. A nova janela mostra o certificado.

7.Salvar o certificado SSL do servidor (administradores da ICP, do servidor, da AC e

da AR)

A partir da tela principal, o usuário deve acessar o menu ”Configuration”e então

”Show server SSL certificate”. A nova janela permite salvar o certificado através do

botão ”Save certificate”.

8.Exibir o certificado digital da entidade (administradores da ICP, da AC e da AR)

A partir da tela principal, o usuário deve acessar o menu ”Configuration”e então

”Show Entity certificate”. A nova janela mostra o certificado da entidade.

9.Salvar o certificado digital da entidade (administradores da ICP, da AC e da AR)

A partir da tela principal, o usuário deve acessar o menu ”Configuration”e então

”Show Entity certificate”. A nova janela permite salvar o certificado através do

botão ”Save certificate”.

10.Criar uma Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP) (administrador do servidor)

Após ter efetuado acesso como administrador do servidor, o usuário deve clicar na

opção ”PKI”. Será exibida uma janela com diversas abas a serem preenchidas.

Na primeira aba (”Entity info”) deve-se informar os dados da entidade, tais como

nome, e-mail, nome da organização, etc. O usuário deve preencher também o tempo

pelo qual a ICP será válida. Na segunda guia, deve-se informar o e-mail do admin-

istrador da ICP e a senha correspondente ao certificado que será emitido (formato

PKCS#12). As outras abas referem-se ao modo como as chaves serão geradas na

ICP. Para este item, as opções são de gerar a chave no servidor ou usar uma ar-

mazenada em dispositivo externo (opção ”Engine”). Pressionando o botão OK, o

sistema irá exibir uma janela solicitando o local onde o certificado será armazenado.

O usuário deve informar o local e, em seguida, o certificado é emitido e a entidade
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é criada. Neste caso, diferentemente do que ocorre com os outros tipos de entidade,

ela está pronta para ser usada.

11.Criar uma Autoridade Certificadora (AC) (administrador do servidor)

Após ter efetuado acesso como administrador do servidor, o usuário deve clicar na

opção ”CA”. Será exibida uma janela solicitando o nome da AC e o endereço de

e-mail da entidade. Ao pressionar o botão OK, é emitida uma requisição a ser

assinada posteriormente por uma entidade do tipo ”PKI Admin”(caso de uso 23);

e a AC é criada, passando a ser listada na tela principal desta visão.

12.Criar uma Autoridade de Registro (AR) (administrador do servidor)

Após ter efetuado acesso como administrador do servidor, o usuário deve clicar na

opção ”RA”. Será exibida uma janela solicitando o nome da AR e o endereço de

e-mail da entidade. Ao pressionar o botão OK, é emitida uma requisição a ser

assinada posteriormente por uma entidade do tipo ”PKI Admin”(caso de uso 23);

e a AR é criada, passando a ser listada na tela principal desta visão.

13.Criar uma entidade Repositório (administrador do servidor)

Após ter efetuado acesso como administrador do servidor, o usuário deve clicar na

opção ”REP”. Será exibida uma janela solicitando o nome do Repositório, o en-

dereço de e-mail da entidade, além do endereço e porta do servidor. Ao pressionar

o botão OK, é emitida uma requisição a ser assinada posteriormente por uma en-

tidade do tipo ”PKI Admin”(caso de uso 23); e o Repositório é criado, passando a

ser listada na tela principal desta visão.

14.Criar uma entidade de Publicação (administrador do servidor)

Após ter efetuado acesso como administrador do servidor, o usuário deve clicar na

opção ”PUB”. Será exibida uma janela solicitando o nome da entidade de Pub-

licação e o endereço de e-mail da entidade. Ao pressionar o botão OK, é emitida

uma requisição a ser assinada posteriormente por uma entidade do tipo PKI (caso de

uso 23); e a entidade de Publicação é criada, passando a ser listada na tela principal

desta visão.

15.Inicializar uma entidade (administrador do servidor)

Com exceção da entidade ICP, todas as outras devem ser inicializadas antes de

estarem aptas a executar qualquer ação. Para tal, o usuário deve aguardar que as

requisições sejam assinadas por uma entidade do tipo ”PKI Admin”(caso de uso
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23). Uma vez que esse passo foi dado, deve-se, através da tela principal, onde são

listadas todas as entidades do servidor, clicar com o botão direito do mouse e escolher

a opção ”Import entity signature response”(importar a resposta de assinatura da

entidade). Será exibida uma janela onde o usuário deve informar o local em que o

arquivo correspondente à requisição assinada está armazenado. Após este passo, a

entidade estará habilitada a ser utilizada.

16.Remover uma entidade (administrador do servidor)

O usuário deve clicar com o botão direito do mouse sobre a entidade que deseja

remover. No menu de contexto é exibida a opção ”Delete Entity”. Ao clicar nesta

opção a entidade é removida.

17.Exibir certificado de uma entidade (administrador do servidor)

O usuário deve clicar com o botão direito do mouse sobre a entidade cujo certificado

deseja visualizar. No menu de contexto é exibida a opção ”Show Entity Certificate”.

Ao clicar nesta opção o certificado é exibido.

18.Salvar certificado de uma entidade (administrador do servidor)

Primeiramente, deve-se exibir o certificado que se deseja salvar (caso de uso 8).

Na janela que será exibida, o usuário deve clicar no botão ”Save certificate”e, em

seguida, escolher o local onde o certificado será salvo.

19.Desativar uma entidade (administrador do servidor)

O usuário deve clicar com o botão direito do mouse sobre a entidade que deseja

desativar. No menu de contexto é exibida a opção ”Unload entity”(no caso da

entidade já estar inativa a opção ficará esmaecida, impedindo a operação). Ao

clicar nesta opção o a entidade passa para o estado de inativa.

20.Ativar uma entidade (administrador do servidor)

O usuário deve clicar com o botão direito do mouse sobre a entidade que deseja

ativar. No menu de contexto é exibida a opção ”Load entity”(no caso da entidade

já estar ativa a opção ficará esmaecida, impedindo a operação). Ao clicar nesta

opção o a entidade passa para o estado de ativa.

21.Gerenciar usuários administradores do servidor (administrador do servidor)

Para as operações de gerenciamento de usuários administradores do servidor, deve-se

escolher a opção ”Manage users”, no item de menu ”Configuration”. Nesta janela,
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serão disponibilizadas as opções de Adicionar usuário (caso de uso 21.a), Editar

usuário (caso de uso 21.b) e Alterar senha do usuário (caso de uso 21.c).

(a)Adicionar usuário

O usuário deve clicar na opção ”Manage users”do item de menu ”Configura-

tion”. Em seguida, deve pressionar o botão ”Add user”e preencher os dados

solicitados. Há a opção de deixar o usuário ativo ou inativo e a opção de

habilitar autenticação externa do usuário.

(b)Editar usuário

O usuário deve clicar na opção ”Manage users”do item de menu ”Configura-

tion”. Em seguida, deve pressionar o botão ”Update user”e editar os dados do

usuário.

(c)Alterar a senha do usuário

O usuário deve clicar na opção ”Manage users”do item de menu ”Configura-

tion”. Em seguida, deve pressionar o botão ”Change password”e preencher os

campos de senha e de confirmação de senha.

22.Alterar senha do usuário logado (administrador do servidor)

Além do caminho descrito no caso de uso 21.c, o usuário pode alterar sua senha

selecionando a opção ”Change password”, do item de menu ”Configuration”.

23.Assinar uma requisição de certificado para uma entidade (administrador da ICP)

Pré-condição: A requisição deve ter sido gerada com a criação da entidade pelo

”Server Admin”e armazenada com extensão ”esr”.

O usuário deve clicar no segundo botão da esquerda para a direita (seta roxa apon-

tando para baixo) para abrir a janela de visualização da requisição a ser assinada. A

requisição que se deseja assinar deve ser aberta clicando no botão ”Open request”,

selecionando o arquivo ”esr”correspondente e então, ”Abrir”. Para assiná-la, basta

clicar ”OK”e confirmar a operação de assinatura da requisição. A requisição assi-

nada deve ser salva como um arquivo ”esp”.

24.Gerenciar usuários da ICP (administrador da ICP)

A partir da janela principal, o usuário deve clicar no terceiro botão da esquerda

para a direita (figura de um homem representando um usuário) para ingressar na

tela de gerenciamento de usuários. Nesta janela, serão disponibilizadas as opções
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de Adicionar usuário (caso de uso 24.a) e de Revogar usuário (caso de uso 24.b) da

ICP.

(a)Adicionar usuário da ICP

Para adicionar um novo usuário, o usuário deve clicar em ”Add user”e então

preencher os campos da nova tela, onde também se pode optar pela permissão

de administrador da ICP e pela criação da nova chave do usuário da ICP via

software ou hardware. Ao pressionar o botão ”OK”, é solicitada a confirmação

da assinatura do novo certificado de usuário, que deve ser guardado com ex-

tensão ”p12”.

(b)Revogar usuário da ICP

Deve-se selecionar o usuário que se deseja revogar do sistema, clicar em ”Revoke

user”e então, confirmar a revogação do certificado desse usuário.

25.Gerenciar grupos de usuários da ICP (administrador da ICP)

A partir da janela principal, o usuário deve clicar no quarto botão da esquerda para

a direita (figura de três homens representando um grupo de usuários) para ingressar

na tela de gerenciamento de grupos. Nesta janela, serão disponibilizadas as opções

de Adicionar um grupo de usuários da ICP (caso de uso 25.a), Adicionar usuários

da ICP a um grupo de usuários (caso de uso 25.b), Renomear um grupo de usuários

da ICP (www) e de Remover um grupo de usuários da ICP (caso de uso 25.c).

(a)Adicionar um grupo de usuários da ICP

Para adicionar um novo grupo, o usuário deve clicar em ”Add group”, dar um

nome a ele e confirmar. Ao pressionar o botão ”OK”, é solicitada a confirmação

para aceitar a modificação e voltar à tela principal.

(b)Adicionar usuários da ICP a um grupo de usuários

O usuário deve selecionar o grupo ao qual deseja adicionar usuários e, em

seguida, selecionar um usuário da lista de usuários dispońıveis (”Available

users”) e clicar no botão com a seta para a direita (�”). Esta operação deve

ser repetida caso se deseje adicionar mais usuários ao grupo. Ao pressionar o

botão ”OK”, é solicitada a confirmação para aceitar a modificação e voltar à

tela principal.

(c)Renomear um grupo de usuários da ICP

Pré-condição: Pelo menos um grupo de usuários deve existir.
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O usuário deve selecionar o grupo que deseja renomear, clicar em ”Rename

group”, dar um novo nome a ele e confirmar. Ao pressionar o botão ”OK”, é

solicitada a confirmação para aceitar a modificação e voltar à tela principal.

(d)Remover um grupo de usuários da ICP

Pré-condição: Pelo menos um grupo de usuários deve existir.

O usuário deve selecionar o grupo que deseja remover, clique em ”Remove

group”e confirme. Ao pressionar o botão ”OK”, é solicitada a confirmação

para aceitar a modificação e voltar à tela principal.

26.Alterar permissões de um grupo de usuários

Pré-condição: Pelo menos um grupo de usuários deve existir.

A partir da tela inicial, o usuário deve acessar o menu ”Configuration”e então

”Manage ACL”. A nova tela exibe os grupos de usuários na lista ”User DN”.

Basta o usuário selecionar um grupo para ver as suas permissões atuais. O quadro

da esquerda (”Available Rights”) exibe as permissões dispońıveis e o quadro da

direta (”Set Rights”) representa as permissões concedidas. Pode-se então adi-

cionar/remover as permissões do grupo utilizando-se os botões �”e �”.

27.Exportar a configuração da ICP (administrador da ICP)

O usuário deve clicar no quinto botão da esquerda para a direita (seta roxa apon-

tando para cima) para exportar e salvar o arquivo ”conf”correspondente à con-

figuração atual da ICP.

28.Modificar a localização do repositório (administrador da ICP)

A partir da janela principal, o usuário deve clicar no sexto botão da esquerda

para a direita (REP) para ingressar na tela de gerenciamento das informações de

repositórios. Deve-se selecionar o repositório que se quer modificar e então clicar em

”Modify”. Após a modificação dos dados desejados, deve-se confirmar a operação

duas vezes até voltar à tela principal.

29.Gerenciar v́ınculos entre entidades

A partir da janela principal, o usuário deve clicar no último botão da esquerda

para a direita (listras coloridas) para abrir a janela com a representação gráfica das

entidades do sistema e seus v́ınculos. Nesta janela, serão disponibilizadas as opções

de Vincular uma entidade à outra (caso de uso 29.a), Remover v́ınculo entre duas

entidades (caso de uso 29.b), Salvar figura das entidades e seus v́ınculos (caso de
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uso 29.c) e Modificar ordem de acesso de uma entidade aos repositórios do sistema

(www).

(a)Vincular uma entidade à outra (administrador da ICP)

O usuário deve clicar com o botão direito do mouse numa primeira entidade, e

selecionar ”Add link”. Então, deve-se escolher a segunda entidade e confirmar

pressionando ”OK”. O v́ınculo será representado com uma ligação direcionada

saindo da entidade vinculada. Ao pressionar o botão ”OK”, é solicitada a

confirmação da modificação.

(b)Remover v́ınculo entre duas entidades (administrador da ICP)

O usuário deve clicar com o botão direito do mouse na entidade da qual deseja

remover o v́ınculo e selecionar ”Delete link”. Então, deve-se escolher a entidade

a ser desvinculada e confirmar pressionando ”OK”. Ao pressionar o botão

”OK”novamente, é solicitada a confirmação da modificação.

(c)Salvar figura das entidades e seus v́ınculos (administrador da ICP)

Para salvá-la, deve-se clicar no botão ”Save picture”e escolher o local que se

deseja armazená-la.

(d)Modificar ordem de acesso de uma entidade aos repositórios do sistema (ad-

ministrador da ICP)

Com um clique no botão direito do mouse sobre uma entidade, o usuário deve

selecionar ”Configure repository order”para abrir uma nova tela com a ordem

vigente de acesso aos repositórios daquela entidade. Deve-se então selecionar

um repositório e utilizar-se dos botões ”Move up”e ”Move down”para movê-lo

para cima ou para baixo, respectivamente. O repositório do topo da lista será

o primeiro a ser acessado.

30.Desconectar/conectar a PKI (administrador da ICP)

Para conectar/desconectar a PKI, deve-se clicar no primeiro botão da janela prin-

cipal. Quando a PKI é desligada da rede, o serviço torna-se indispońıvel e também

pode provocar a dessincronização dos repositórios.

31.Alterar a configuração de e-mail (administrador da ICP)

O usuário deve acessar o menu ”Configure”da tela principal do cliente, e clicar em

”Configure mail”. A nova tela permite a alteração do servidor de e-mail (”Server”)

e a respectiva porta (”Port”). Ao clicar em ”OK”, deve-se confirmar a modificação.
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32.Administrar regras de auditoria (administrador da ICP)

A janela de gerenciamento de regras de auditoria é acessada a partir do menu

”Configuration”, na guia ”Manage Audits”. Nesta janela, serão disponibilizadas

as opções de Adicionar regra de auditoria (caso de uso 32.a), Modificar regra de

auditoria (caso de uso 32.b) e Remover regra de auditoria (caso de uso 32.c).

(a)Adicionar regra de auditoria

Para adicionar uma nova regra, o usuário deve clicar em ”Add audit”e, na nova

janela, é posśıvel escolher os critérios e caracteŕısticas que se deseja monitorar,

classificados em até quatro categorias: tipo (o login de usuário, por exemplo),

status (requisição, sucesso ou falha), usuário (um usuário espećıfico) e por

algum nome de objeto. Deve-se então confirmar com ”OK”nas duas janelas.

(b)Modificar regra de auditoria

Para acessar a janela de gerenciamento de regras de auditoria, basta clicar

no menu ”Configuration”na guia ”Manage Audits”. O usuário deve selecionar

uma regra e clicar em ”Modify audit”. Na nova janela, é posśıvel modificar os

critérios classificados em até quatro categorias. Após a modificação, deve-se

confirmar com ”OK”nas duas janelas.

(c)Remover regra de auditoria

A janela de gerenciamento de regras de auditoria é acessada a partir do menu

”Configuration”, na guia ”Manage Audits”. Para remover uma regra, o usuário

deve selecionar esta regra e clicar em ”Remove audit”. Deve-se então confirmar

com ”OK”nas duas janelas.

33.Revogar entidade (adminsitrador da ICP)

O usuário deve selecionar a entidade que deseja excluir do sistema, clicá-la com o

botão direito do mouse e então clicar na opção ”Revoke entity”. Ao confirmar a

operação clicando no botão OK, o certificado daquela entidade é revogado.

34.Configurar as propriedades da entidade AC (adminsitrador da ICP)

O usuário deve selecionar a entidade AC, clicá-la com o botão direito do mouse

e então clicar na opção ”Configure entity”. Neste contexto, é posśıvel configurar

livremente todos os atributos do certificado que esta AC irá gerar, assim como

optar por um ”template”de certificado. As propriedades das Listas de Certificados

Revogados assim como seu formato também podem ser especificados. Ao clicar no

botão OK, as modificações feitas entram em vigor.
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35.Configurar as propriedades da entidade AR (adminsitrador da ICP)

O usuário deve selecionar a entidade AR, clicá-la com o botão direito do mouse e

então clicar na opção ”Configure entity”. Nesta seção, podem ser configuradas as

poĺıticas de geração de chaves, e também as poĺıticas de cadastro e de validação

de dados de novas requisições de certificados. Outras caracteŕısticas referentes ao

diretório público e ao cadastro de requisições via ”End Entity”podem ser alteradas.

Ao clicar no botão OK, as modificações feitas entram em vigor.

36.Configurar as propriedades da entidade de publicação (adminsitrador da ICP)

O usuário deve selecionar a entidade, clicá-la com o botão direito do mouse e então

clicar na opção ”Configure entity”. Nesta seção, podem ser configurados os métodos

de publicação de certificados e Listas de Certificados Revogados, e a habilitação da

consulta online de certificados revogados. Ao clicar no botão OK, as modificações

feitas entram em vigor.

37.Habilitar-se como AC Raiz (administrador da AC)

O usuário deve clicar na opção ”Create Root CA”, do menu ”CA”. Uma tela será

aberta requisitando os dados da organização. Os dados requisitados são: Nome co-

mum, Email, Nome da organização, Setor da Organização, Páıs, Estado, localidade.

Além disso, deve-se preencher o número de dias pelo qual o certificado a ser gerado

será válido e o tamanho da chave. Ao pressionar o botão OK, é gerado o certificado

auto-assinado da AC Raiz.

Observação: Esta operação só pode ser executada uma vez por uma CA. Além

disso, as operações Habilitar-se como AC Raiz e Habilitar-se como AC Filha, são

mutuamente exclusivas, sendo que após efetuar qualquer uma das duas pela primeira

vez, ambas ficarão desabilitadas no menu.

38.Habilitar-se como AC Filha (administrador da AC)

O usuário deve clicar na opção ”Create Child CA”, do menu ”CA”. Uma tela será

aberta requisitando os dados da organização. Os dados requisitados são: Nome co-

mum, Email, Nome da organização, Setor da Organização, Páıs, Estado, localidade.

Além disso, deve-se preencher o número de dias pelo qual o certificado a ser gerado

será válido e o tamanho da chave. Ao pressionar o botão OK, é gerada a requisição

do certificado a ser assinado pela AC Pai.

39.Importar certificado para efetivação como AC Filha (administrador da AC)
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O usuário deve clicar na opção ”Import CA Certificate”, do menu ”CA”. Será

aberta uma tela onde deve-se selecionar o certificado assinado pala AC Pai. Após

este passo, a AC já está habilitada para emitir certificados.

40.Exibir o certificado da AC (administrador da AC)

O usuário deve clicar na opção ”Show CA Certificate”, do menu ”CA”. Será exibido

o certificado da entidade, e da(s) CA(s) hierarquicamente superior(es), com a opção

de salvamento em arquivo para cada um.

41.Sincronizar certificados com o repositório (administrador da AC)

O usuário deve clicar na opção ”Reload”, do menu ”Configuration”ou utilizar a

combinação de teclas ”Alt + R”.

42.Exibir dos certificados válidos emitidos pela AC (administrador da AC)

A tela principal desta visão mostrará os certificados emitidos pela CA que são

válidos, bastando que o usuário selecione a opção ”Valid Certificades”(opção padrão),

na caixa de seleção ”View”.

43.Exibir certificados revogados emitidos pela AC (administrador da AC)

A tela principal desta visão mostrará os certificados emitidos pela CA que foram

revogados, bastando que o usuário selecione a opção ”Revoked Certificades”, na

caixa de seleção ”View”.

44.Exibir listas de certificados revogados geradas pela AC (administrador da AC)

A tela principal desta visão mostrará as listas de certificados revogados geradas pela

CA, bastando que o usuário selecione a opção ”CRLs”, na caixa de seleção ”View”.

45.Importar (e assinar) de requisição de certificado (administrador da AC)

O usuário deverá clicar o botão representado por uma flecha roxa. Será exibida uma

tela na qual o usuário importa o arquivo de requisição (botão ”Import from file”),

determina uma identificação LDAP (opcional) e o número de dias de validade do

certificado a ser assinado. Ao selecionar o arquivo e pressionar o botão ”OK”, a CA

assina a requisição e é aberta uma tela onde o usuário deve escolher o local para

guardar o certificado assinado.

46.Gerar lista de certificados revogados (administrador da AC)

O usuário deve pressionar o botão representado por um certificado. Será exibida

uma tela de confirmação e, em seguida, a lista é criada.
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47.Cadastrar dados para requisição de certificado (administrador da AR)

Para cadastrar os dados de uma requisição de certificado, o usuário deve clicar no

menu ”Profiles”, e então ”Create Profile”. A janela que se abre oferece os diversos

campos que devem ser preenchidos um a um, a não ser que o cadastro já exista no

repositório. Neste caso, o usuário deve acessar a tela de busca clicando no botão

”Search in LDAP”. Existem ainda opções para forçar a validação dos dados do

cadastro pelo próprio requerente e, se for o caso, classificá-lo em um grupo existente

de usuários administrativos. O atributo identificador único para o LDAP pode ser

definido neste passo. Com um clique no botão ”OK”, o cadastro está criado.

48.Navegar pela lista de cadastros (administrador da AR)

Os três botões na tela principal permitem a navegação pelas páginas de cadastros.

A caixa ”Number of profiles/page”permite escolher o número de cadastros exibidos

na tela por vez. Para navegar entre as páginas, o usuário deve clicar em um dos

botões com ı́cone em flecha, o primeiro ou o terceiro. O segundo botão, do meio,

atualiza a lista de cadastros.

49.Requisitar um certificado (administrador da AR)

O usuário deve selecionar o cadastro desejado e com o botão direito do mouse acessar

a guia ”Request a certificate”. Existem duas formas de geração da requisição: via

software, sendo necessária uma senha; ou via dispositivo externo. Para enviar o

certificado para a AC escolhida em ”Request a certificate from this CA”, basta clicar

em ”OK”. Outros controles como o peŕıodo de validade do certificado, tamanho da

chave e a forma de gerar o certificado também estão dispońıveis. É posśıvel ainda

importar uma requisição, além de notificar o usuário por e-mail.

50.Alterar o identificador único LDAP de um cadastro (administrador da AR)

O usuário deve selecionar o cadastro desejado e acessar com o botão direito do

mouse a guia ”Change UID”. Na janela que se abre, basta entrar com o novo

número identificador e clicar em ”OK”.

51.Alterar a pertinência de um cadastro a um grupo de usuários (administrador da

AR)

O usuário deve selecionar o cadastro desejado e acessar com o botão direito do

mouse a guia ”Change Owner”. Na janela que se abre, basta selecionar o grupo a

que se deseja adicionar o cadastro e clicar em ”OK”.
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52.Remover um cadastro de usuário (administrador da AR)

O usuário deve selecionar o perfil desejado e acessar com o botão direito do mouse

a guia ”Delete Profile”. Basta aceitar clicando em ”OK”.

53.Alterar os dados de um cadastro de usuário (administrador da AR)

O usuário deve selecionar o cadastro desejado e acessar com o botão direito do mouse

a guia ”Change DN”. A janela que se abre é igual à tela de inclusão de cadastros.

Dessa forma, basta selecionar atributo por atributo e modificar as informações de-

sejadas. Para salvar o cadastro modificado, deve-se clicar em ”OK”.


