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Julio Cesar Barbosa 
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Orientdor: Luís Felipe Magalhães de Moraes 

Programa: Erigenharia de Sistenias e Computação 

O objetivo deste t,raballio é propor iim modelo de e-rnml.1 seguro atmvés tia ex- 

te1is;lo do protocolo de transferhcia de mensagens SMTP - Simple Mail Trnrlsfer 

Prol.ocol, iriipleirierit,ada com base ria criptografia de ciirvas elípticas e no uso de 

criptografia por ideriticiades. Inicialnient,e, serão apresentados argumeiitos e moti- 

vaqões qiie justificairi i1 iitilizaçâo de ciirvas elípticas em ambientes com criptografia 

de chave assiniétrica. Eiri segiiida, será. introduzida uma base teórica de criptografia 

por identidades, 1)erri como siias vantagens e desvantagens em relação aos esquemas 

tmdicioriais de certificaqoio digital. Como contril)uiçã,o ~)rópria, o trabalho a,preserit,a 

iima proposta de SMTP estmdido corri duas variações de iniplernerit,ac;%o, adaptadas 

a partir de um servidor de e-m,ail.s real, que permitem a transferência de mensagens 

seguras. Por fim, coniparac;ões entre as dims iniplemeritaqões foram realizadas a fim 

de icient,ificar qiial o irnpacto no tempo ~nkdio de exe(:iiqão e também confrontar 

esses t,eiripos corri sit,iiac;ões em que haja t;raiisfer8ncia i~isegiira de mensagens. 
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The niain goal of this work is to propose a seciire e - m d  iriodel as an SNITP 

- Semple Mrd Trumjer Protocol - exterision, iiriplerrierited based on both elliptic 

curve and identity cryptograpliy. I t  begiiis with the explanation of the reasoris for 

adopting elliptic cilrve cryptography i11 assyrrietric key environmerits. -4fterwards, 

there will he iiitrodimd some theoret,ical basics for identity based cryptography 

as well as its advaiitages and disadvant,ages in coniparison to t,raditional digital 

certificate sclienies. As its own contril)iitiori, this text will introduce an extended 

SMTP proposal and two iiiiplerrierited versions of it, developed froni a real arid 

adapted e-nu~,il.s server, that allows seciire inessage transfer. -4t last,, coinparisons 

lxt,ween t,hese t,wo iinplementat,ions were inade in other to iderit,if:y the average time 

execiition iiripact arid also compare t,herri t,o irisecilre rriessage transfer scenarios. 
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Capítulo 1 

Introdução 

D ESDE os prinieiros esforços no tlesenvolviiiiento de sistmias de segiiraiiça da 

informação, iiiiiit,os es tdos,  lias niais diversa linhas de txabalho, thii sido 

feitos com o ol~jetivo de alcanqai modelos e projetos realnierite eficientes riessa área. 

Mot,ivos para tais irivestjirieiitos nã,o faltmi, pois a rotina observada no dia-a-dia de 

iirria societlade rtio(1eriia está cala  vez mais ligada e dependeiit,e de estiiltiiras qiie 

tornerii t imhs ,  at,iialrrieiite l~astarite coiniiris, corrio o acesso a extratos bancários e 

compras via Inteinet, mininiarnente seguras. Dessa forma, tem sido oljservado que 

a diversificação das opções de serviços ba.;eatlos nessa. g im& rede necessita, com 

freqüência, de garantias de segurança para o seu fuiicionament,o. 

Tanto quanto o acesso a serviços hospedatios em págiiias da Iiztemct, a viabilixa- 

ção do envio e receljiiriento de mensagens elet,ronicas fez coni que a t,roc:a de e-mazls 

tarnbéiri fizesse part,çb da atual realidade tecnológica. Hoje em dia, o eiidereço eletxô- 

nico de unia conta de e-moi1 í: qiiase tão ne(*essário (y~rxiito urri endereço de entrega 

de corresporicl6ricias oii iirria caixa postal, dado o seli elevado potencial como meio 

de coinimicaqio, troca e coiripartilharrieriio de iriforn1ac;ões. 

Contudo, assim como a nia.ioriii, dos sist,c-:irias qiie se I)cnrieficiairi da existência da 

Intemet e d i ~  arqiiit,et,iira de rede TCP/IP - Tr~r.r~,smiss%on Cont~ol Protocol/Internwt 

Protocol, o correio c-:let,rÔriico t,ariibérri (: depeiide~it~e de iirria forte infra-estriitma de 

segurança. Coriseqiieilteirieiite, da rriesnia foirria que o comércio eletxônico necessita 



1.1 Motivacão 

de garantias fiindariientais de segurança para o seu fimionaniento, o servi~o de 

e-rnail, mesrrio ateridendo a sua fiincionalidade básica de coiriimic:ação, também 

deve, ideizlnie~it,e, oferecer possibilidades de emprego que apresentem fatores corno 

confidericialicla(le ' , aiitmticidatle e integridade ". 

O cont,íriiio dese~ivolviment,~ de novas tknicas e estiitios na área de cript,ografia 

tmi  rriot,ivado a reflexão e reavaliação dos meios iitilizados at,ualineiite para oferecer 

segurança nil troca de mensagens eletrônicas. Assirn, C irriportarite considerar essas 

novas possibilidades e, idealrriente, criar meios de melhorar ainda mais esse serviço. 

O restmte deste cnpítiilo se destina a apresentar a motivação qiie levoii ao estudo 

de uma propost,a tle sist,eina de e-rna,il seguro, assim como o ceiiario em que este 

t,rahalho se aplicit. O ci~l)ítlilo ser&, posteriorment,e, coricliiído com a organização 

estriit,iiral contida riesta dissertação. 

Motivação 

E interessante identificar a crescente iniportância nsimida pelo serviço de men- 

sagens eletrônicas. Niirn niuiido cada vez mais caracterizado pela velocidade coin 

que inforrrial;ões são trotadas, i1 iitilizaqão de c-rntds para co~nimicaçiio rá,pida e 

eficiente entre pessoas, suporte a negócios, conect,ividade em ambientes profissionais 

e acadhriicos, entre muitas outras possibilidades de uso, ~XWSOU a ser fiindarne~it~al. 

Conforirie foi rrie~icionado no início deste capítulo, da mesma foriria que diversos oii- 

tros serviços 0ispoiiit)ilisados atrav6s da Irlter.net, a troca de nieIisilgeIis eletrônicas 

t,ai~ibí'iri está exposta a prol)le~nas associados a segiirança. A relativa facilidade com 

qiie ferraineiitas podeiri ser utilizadas na espionagerri oii escuta eletrôiiicit " rniii- 

tas vezes at,iiaiido de forma "furt,iva" e silenciosa, represe~itani ameaqas reais nesse 

co~itext~o. Questões relar.ionadas a, por exemplo; falta de c-oiifideiicialidade, podem 

' Ga.ra,nt,ia de que soi~ierit~e o legítimo destiriat85rio será capaz de ler urna rnensagerii. 
"arantia de que somente o verda.(leiro rerriet,ent,e poderia ter. gerado iirna. mensagem. 
"Gararit,ia de que o conteiido de urna mensagerii n5o foi alterado tliirarit,e o seu t,rarisporte. 
'Co.iiint,o de técnicas (pie perniiteni converter uni t,exto em cifras. 
"enoniinados l'fimjadores" oii sniffers de rede. 



caiisar desde unia siiiiples qiie1)i.a de sigilo em unia mensagerri de co~iteiído pessoal, 

atí: graves prqjiiízos decwrrent,es de violações e roiiho de informações envolvendo 

-40 se observar os recursos qiie "t,radicioiialnie~it,e" irriplement,ai~i e - v ~ m l  segiiro, 

constata-se a necessitfade de uma maior convergência, em termos de aceitação, por 

parte da cornimidacle que se propõe a iitilizar esse servi~o. Nesse sentido, padroni- 

zações "de fato" dessas funcionalidades são, na prática, determiriadas pela própria 

corriiinidade de iisiiários ou7 qiiarido a esses siibnietitlas, tleperideili rniiito de sua 

i~doção para que possam t,ornar-se realmente aceitas. Em outras palavras, de nada 

adianta a melhor e niais bem projetada infra-estrutura, se a inesIria esbarra em 

não-aceitação por parte da t:oniiiriidade para a qiial a mesma foi concebida. Dessa 

for~ria, nada como a aceitação prática para promover ou coricleiiar ao desuso, rriesmo 

aquela que, te~ricarnent~e, seria a mais conipleta e promissora das propostas de e m a i 1  

seguro disponíveis. 

Uni dos principais iriot,ivos para ns dificiildades de ado<;ão enfrentadas pelas 

iriiplernent,a~ões "tritdicionwis" para troca de e-rnazl segiiro está jiistaniente na difi- 

culdade de c.onfiguração, gerenciaiimito e conseqiierit,e cornplexid;zde envolvida no 

seu funriorianient,o. Não obstante iio inqiiestioriável êxito alcançado por esses iiiclca- 

riismos ao atingir os objet,ivos associados a garantia de segiirança, seli desafio maior 

coiitiriiia sendo superar essas dificiildades, que ainda inibem uma maior popiilariza- 

ção da troca segiirii de mensagens eletronicas. 

Esforços no sentido de melhoria e siinplificação do cenário de troca de mensagens 

seguras são, coriseqiientemente, muito bem vindos e í: justanierit,e coiri essa motivação 

qiie este trabalho foi deserivolvido. 
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Cenário de Aplicação e Objetivo do Trabalho 

Atí3 11111 1)it~~i~dO recente, ils iiriicas t,écnic:ils para garantia de confidencialidade e 

aiit,ent,icidatle de mensagens eletróriicas basei~vi~~i-se na geração de clictves ' aleat,ó- 

rias. Nesse contexto "t,radicio~ial", essas cliaves são 2tssociiidas às identidades dos seus 

portadores iitilizando-se dociimeritos elet,r6iiicos digitalmente assi~iados, os cliama- 

dos "cert,ificados digitais". A gerciicia desses cert,ificados, assim como a necessidade 

de gera,@) dos rriesnios, siio 01)rigatórios de forma a, por exeinplo, se poder codificar 

i m a  mensagem secreta. para imi dest,inat,ário. Esses são fatores que, irievit,?~velrriente, 

aiinientari a c:oiiiplexidatle de fiiricionarriento de tado o processo e, segundo algiirnas 

lirilias de est;iitfo de irierca.do 111, iriiiito prov;~veliiient,e, ajiid;tiii a jiistificar a cxrencia 

de imi padriio íiriico. 

Pesquisas 121 qiie viahilizassem a escolha de chaves (extraídas, por exemplo, a 

pa,rt,ir da própria identti(iade do portador) ao iiiv6s de serem geradas aleatoriamente, 

passarairi, atraví3s de estiitios niais recentes 131, a ser plenamente vikveis em termos 

práticos. Esses esforços t&i se refletido em interessantes alternat,ivas para aplicação 

dessas t,écnicas, aprc?seritando tanto v;trit,ageiis qiiant,~ desvantagens qiia~iclo compa- 

rados às iiiiplernent,ações "tradicionais", não someiit,e de serviços de e-mmil seguro, 

nias ta~ril)éin nas mais diversas áreas relacioriadas à segiirarisa da inforniação (con- 

forme será visto rio decorrer deste texto). Coriseqiieriteinente, pesqiiisas no sentido 

de oferecer uma sirriplifi(:aqão rio processo de troca de rriensageris seguras t,êm siirgido 

e já contxri, iric:liisive, corri iniplerneiitações de rriercatlo 14). 

Esta dissr,rtac;%o visa propor iiinil alternat,iv;t que otiiiize ao iniixirno os procedi- 

nientos erivolvitios na troca sigilosa, de mensagens eletrônicas, i~tilizando, para esse 

fimj algiiris tios rrii~i:, recentes reciirsos e   ri ais eficientes t,kcnic.i~\ e~ivolvelido cripta- 

grafia, como criptografia com ciirvas elípticas 151 161 e criptografia por identidades 

(oii IBE - Ide~itrty Uased En,cr.yption) 121 (31. Assim, essas tíicnicas são utilizatias 

dentro de unia proposta de a1lerac;ã;o do mais largamente adotado protocolo de troca 

de mensagens, o SMTP - Sxrnple Mml T~nnsfw PI-otocol 171 181, dando origem, dessa 

fornia, a uiiia alterriat,iva que objetiva aliar seguraiiça, simplicidade, viabilidade e 

6Chaves são est,riit,iiras de dados iit;ilizatlas nas operaçdes envolvendo t,eicriicas <:ript,ográfic:as. 
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uina sigiiific:stiva facilidade de ut,ilizaç;to e conseqiiente potencial de adoqão. Isto se 

deve ao fat,o de que estarão eiril-)iitidos rio prot,ocolo SMTP, todos os passos de troca 

de parârrietros e cliiz~~t; de seção, necessários ao tra~isport~e de dados em formato crip- 

t,ogri~f;ttlo no cainirilio eiitxe o reriiet,eiite e o destinatário filial da rriensageiri. Assim, 

a todos os i~suários que tivessem conta (e ericlereqo) vinculada aquele dorriínio, esta- 

ria garantitio o direito ao recel)iirient,o de mensagens sigilosas, sem a necessitlade de 

cadast,ro de cliilves píiblicas oii qualquer prévia negociação com uni terceiro servidor 

oii entidade. 

Além da proposta de iniidariça desse pr~t~ocolo, realizada ria forma de lima ex- 

terisão SMTP (SMTP Ser?~~,ce E:~tenszon 7), uma iniplerrieritaçiio real dessa idéia 

tamhém foi deserivolvida neste trabalho. Como complement,~ a esse desenvolvi- 

n~ento, 1nedic;ões foram reízlizadas de forrria a avaliar o irnpacto e i1 via1)ilidade dessa 

a  os. idéia em teririos pr ' t '  

1.3 Descrição Estrutural do Trabalho 

O Cill~íti l l~ 2 clescreve de forrria mais abrangente o tmia relacionado a cripta- 

grafia, eil-i espe~i i~l  criptografia de chave pública. Nesse rnomerito, serão levanta- 

das aplicações, niétodos e algumas técnicas relacioriadas, incliijrido iiiri corriparativo 

entre as mesmas, oride estarao presentes os argumentos e vantagens adviridas da 

criptografia de (:iirvizs elípticas. 

No C a p í t h  3 será melhor al~ordado como o emprego de curvas elípticas pode 

ser iisado na geraçiio de griipos e conio tkcnica de criptografia. Será apresent,ada 

a aritrriética de pontos em lima curva e como esses porit,os são úteis eiri operaqões 

que sugerem o probleiria do logaritmo discret,~ em curvas elípticas (EllipZic Cume 

Discrete Logarithm Pr.ohlerrz - ECDLP), base da segurança desse modelo de cripto- 

gr afi a. 

O Capítulo 4 tratará o ttliiia relacionado a criptografia por identidades - Identrty 
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Based Encr?yptl,on - IBE, introdiixirido a teoria sobre os t,ral)alhos de 121 e 131, somado 

a, exeiriplos de aplicações de IBE erri criptografia e IBE irnplerrientado em e-mod 

seguro. Assim como no Capít,iilo 2, esse capítulo tairibérri estará longe de apresentar 

uni texto (:oniplet,o sobre esse assunto, logoj referêiiciils: sei5o c:it,i~dí~~ corri o intiiito 

de conipleinentar o ente~idirnento sohre toda essa teoria. 

O Capítulo 5 irA cont,er toda a proposta e coiitribilição deste trabalho. Ele está 

dividido em t,rSs níveis: apreseritqão do ~riodelo de so1iic;ão contido nesta disserta- 

ção; detalliarrient,~ da proposta de extensão (do protocolo de entrega de mensagens) 

sugerida e descrição tia inipleiiientac;ão da rriesina. Na prirneira parte, será apreseri- 

tado não soniente o inodelo de soliição idealizado, mas tainbhi decisões de projeto 

aplicadas rio deserilio dessa, proposta. Num segundo nioinento, será, descrita a exteri- 

são SMTP siigerida, corri iricliis5o de novas sintaxes, comandos, etc, contidos nessa 

exteiisão. Aléin disso, serão apresentadas a5 ferramentas e recursos iitilizados, bem 

coirio decisões to~riadas e o relatório filial da fase de iiiiple~rierit~ação. Firialniente, 

t,airiIkrri será incliiídí~ ~iesse c*apítiilo iinicz avrtliaçiio do código implementado, con- 

teiido niedições de desernpeiilio e unia análise coiriparativa corri cenários inseguros. 

A concliisão tio t,rahallio estará presente no Capítiilo 6, onde seráo apresentados 

corrientários finais e trabalhos futuros, assim como melhorias e apriinorainentos que 

podem ser aplicados a essa proposta. 

O Ap61idice A coiit,Cin algiirriw defi~iições relativas a álgebra abstrata que serão 

utilizadas dentro tiesta dissertaqão. 

O Aphdice B wntém algiiniah definições relativas a corpos firiitos. Essas defiiii- 

qões são fiiiidarnt.ritais para o fiiricioiiamento dos sistemas de criptografia que serão 

apresentados rieste texto. 



Capítulo 2 

Criptografia 

ENTRO do coiitext,o de criptografia, a graride maioria dos sistemas existentes 

apoiarri-se no fato de existirem prohleriias rnaterriát,icos que, dado o elevado 

nível de esfoiqo envolvido na sua resoliil;%o, t,orriarn-se de difícil solução. Coiiseqiien- 

temente, busca-se proteção no fi to de que o "adversário" não conseguirá, mesmo 

contando coni as niais niodernas ferrarnent,as cornpiitacionais, revert,w a função de 

criptografia (na qual o sistmm se baseia) e acessar os parametros do sistema em um 

tenipo aceitável. 

Em terrnos de cript,ografia coi~ipiit,ac~ioiial, iirri proldeniii iiiaterriático 6 dito "de 

difícil soliiçáo" qiiando, riiesnio aplicaiido-se o algoritirio niais efic.ierit,e para resolvê- 

10, esse leva iini longo período de tempo para que siia execiiç%o se conclua. Esse 

teinpo de execiiç%o possui iiriia relaçiio direta coin o tamanho dos dados de eritxada 

do algoritrrio utilizado. Cientistas da área (101 defe~idem o fato de que, erri geral, 11111 

problema de fácil d i iqão  tem o teinpo de execiqãio poliriornial; eiiquant,o problemas 

de difícil soluçáo teiri esse t,erripo em formato exporiencial. Dessa forma, há uni 

grande iiitxresse e111 saber o cyiiant,o uni pio1)lerria se torria difícil (tenipo de execii- 

@o) com o aiiniento do taina~iho de sua eiiliatla e, adicionalmente, eni selecioriar 

problemas que maximizerri esse terripo, sempre qiie for necessária a obtençãio de imi 

sistema de criptografia mais segiiro. 

Nas próxirrim seçGes, será visto corno o universo da criptografia pode ser di- 
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vidido em dois grandes grupos de técnicas: Criptografia Simbtrica e Criptografia 

Assirnétrica (ou Criptografia de Chave Píihlica). O restante do capítillo se dedicará 

a apreseritar as 111i\,i~ diversas variações de rii6t,odos eiivolve~ido criptografia de chave 

púhlica, qiie consiste no foco principal deste traballio. Dessa fornia, serao observados 

alguns coniparativos e fatores relevarites a cada m i a  dessas técnicas. 

2.1 Criptografia Simétrica 

O advento de t6ciiicas de criptografia ein anibientes niilitares e acadêrnicos pro- 

porcioiiou as bases para o desenvolviniento dos sisteiiitts de segurança atiialnierite 

utilizados. Redes precursoras A hoje tão popiilar Intel.net já adotavam meios de 

criptografia irioderrios, ainda nos anos 70. Nesse sentido, iirn dos primeiros siste- 

mas de criptografia que se popidarizou é deriorninado de Sisteriia de Criptografio, 

SimCtrica. 

Nos sistenias de criptografia siiní.t,rica, a mesnia chave, ou, em algiiris casos, 

duas c h i ~ s  fa(:ilrrieiit,e tieriv&veis iiiiia da oiitm, são iitilizadas tanto no processo de 

criptografia qiia~ito lia decriptografia. Assini, se iinia nieiisagerii cifrada irá trafegar 

entre as partes A e B, tanto A quaiito B tkrn que concordar qiia~ito a lima chave 

eni coiriuni a ser litilixada diirante esse processo. 

Como exerriplo de sistema de cript,ografia siiriktrico, o DES - Datu, En,cqptzon. 

Stclndod - foi deserivolvido no início da década de 70 e adotado corno padrão pelo 

goverrio ainericaiio eni 1977 [ l l ] .  Mais recrnteinente, urn novo padrão de cripto- 

grafia sirriétrica, ai~itla mais ro1)iisto que o DES, foi proposto por Vincent Rijnieri 

e Joan Daerrien e igiialnierite adotado pelo governo aniericario: o AES - Advnnced 

E ~ ~ c i ? j p t z o ~  Standard. Esse riovo sistema baseia-se no algoritmo Ri.jndae1 1121. 

Exeiiiplos de esquemas envolvendo criptografia simétrica são extremamente úteis 

e ainda iriuito necessários em ceriários nos qiiais sigilo ou acesso a sistemas devam 

estar protegidos coritjra qiiehras de segurança. Esquenias como o Kerl~eros 1131, onde 

urri iíiiico servidor de chaves secreto,.; com~~artilha~ias C: iitilizwlo, permitem qiie os 

elenientos envolvidos iitilizein a niesriia chave ria troca, de mensagens cifradas. A 
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Figiira 2.1 exenip1ific.a esse cenário. 

Servidor dc Cl~~tveb  

Figiira 2.1: Criptografia Simktrica 

Passo 1 A envia ao servidor de chaves unia requisiqh de se~ilia (corite~ido o 

iionie de B) criptografada; 

Passo 2 O servidor de chaves gera, lima chave que é cripto- 

grafada, respec:tivainent,e, com as chaves de A e B, e enviada a 

ambos; 

Passo 3 A criptografa a niensagem com a chave gerada pelo servidor e envia o 

coriteíido cifrado a B que, por siia vez, t,em a chave (~irriét~rica.) ne- 

cessária i recuperação do t,ext,o original. 

Alter~iativa,s de co1nunicac;ã.o segura, conio a demonstrada na Figiira 2.1, de- 

pendem de um único sistema gerador de chaves que, infelizniente, fazem o liso desse 

t,ipo de abordagem esl~arrar em aspectos que podem torná-la lima opção riem sempre 

atrativa. Dific1ild;~des de escala.hilida<ie e conseqiierite sobrecarga advinda de míilti- 

plas solicitações (míilt,iplos reiriet~entes), assim conio a depeiidhcia da presença de 

servidor e re~rieterite conect,ados ao mesmo t,ernpo devem, somente para citar alguns 

fatores: ser levados eiii consideração ao se projetar esse tipo de e~t~riitiira. 
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Esqiiernas alterriativos para tmca de chave secreta compartilhada sem a depen- 

dencia de uni servidor de chaves tambí'in podern ser ap1ic:ados de~itxo da criptografia 

sirriktrica. Essas alttr~iat~ivi\,s, eni1)ora reduzam o níiniero de participantes e siniplifi- 

(piem 1)astante o cenário de coiri~)artilharrie~it;o de chaves, esbarram em outros tipos 

de prol>leiiias, conio viilrierahilidades a ataques do tipo man-ir).-the-rn,iddle 1141 e 

aiisêricia de aiitei~t~icação. Uma alt,ernativa clássica pode ser vista. no trabalho de 

Diffie e Hell~nari 1151, que ainda serve de base para algiiizias irnpleirient,ações mais 

recentes, corno pode ser vist,o no t,rat)alho de 1161. 

2.2 Criptografia Assimétrica ou de Chave Pública 

Uma. grande viiriaqão aos sistemas de criptografia sirriétrica sáo os denominados 

sisteinas assirnkt,ricos, ou de chaves a~ssiiriétricas. Ta~ribé~n clianiados de sistemas 

de criptografia coni chave pública, estes foram inicialmente propostos por Whitfield 

DiEe e Mart,iii Hellinari erri 1976 (151. Esses sistenias tra1)alhani coni duas (liaves 

dif(wiii;es, iiidepe~identes e não facilmente deriváveis 1171: A (:liave pública, que é 

utilizada na codificac;%o de uma mensagem cifrada, e i1 (lhilve privada, que é utilizada 

na sua deco<lific:xc;ào 1171 (181. 

A segurança desses sistemas está eni poder arniazenar a chave privada em segii- 

rança e ser compiitaciorialrnerite inipossível obter essa chave a partir da inensagem 

cifrada ejoii da chave píiblica correspondentx 1171. A Figura 2.2 niostra como um 

cenário de tmca segura de rnensagem pode ser feito coni o eniprego de sistemas de 

chave piíhlica. 

Opcionalinente, quando se dese.ja garantir a aiitmia de iirria mensagem, o ern- 

prego da chiive pílhlica e privilda pode ser irivertitlo. Assim, o remetente "assina" 

(codifica) digitalniente a niensagem at,ravés de sua chave privada, e~iqiiarito o des- 

t,inat,ario soirierite conseguirá decodificar essa nierisageni aplieantio a chave pilblica 

do reriieterite. Contiitio, esqi1enia.s de assinat,iira digital em sisterrias de criptografia 

xssimkl;rica, soirieiit,e sào viáveis nos casos em que os algoritmos empregados (algiins 

deles serão apresentados na Seqão 2.4) possilarn a propriedade de geração de um 
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texto cifrado. com a iip1iciic;So de iinia chave privada, cuja versão origirial somente 

será recuperada aplicando-se a cliave publica c.orresporide~it,e. 

Figura. 2.2: Cript,ografia Assirnétrica ou de Chave Piíhli(:a 

Passo I. A solicit'a a chave pública de B (CpuhB) de iiin direthrio específico 

de diaves (la) ou, opcionalmeiite, a partir do próprio B (1.h); 

Passo 2 A criptografa o texto aplicarido CpuFB e envia essa iriensagerri para B; 

Passo 3 B abre o texto origirial aplicando siia diave privada CprivB (qix so- 

nientt ele tem). 

O fiiricionanie~lto da assinatiira digit,al é ariálogo ao caso erri qiie se criptografa 

lima infoririaçáo corri iinia cliave pública, exceto pelo fato de qiie iieni sernpre o sigilo 

&L iriforrnação í: ~lewssário. De filto, visa~itlo ecorioniia de banda e tenipo de 1x9- 

cessanieiit,o, qiiaiiclo soment,e 6 desjada a c~ornprovxção de autmia (dispensando-se 

o sigilo), 6 possível executar funqões de espalhamento (tartil)í.:ni conhec.idas corno 

funções de hosh) no texto origirial e, enfim, aplicar a criptografia <o111 chiwe privada 

no texto reduzido obtido dessa fiin$io. Assim, precisa ser garantido que essa função 
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de espalhanierito sonierite produza uni íInicao resiiltado de tamanho fixo para uni de- 

terniinado tipo de iiiforniação, não iniportando o tamanho dessa iriforniac;%o inicial. 

Outra característica das fiinções de hrrsh, é o fato de ser impossível, a partir de um 

dado produzido por essa função, recuperar o dado que origirialnieiite foi passado ria 

entrada da rrit,, wna. 

Pode-se olxiervar, atravks da Figura 2.3, uni esqiieina de assiriatiiras digitais que 

podem ser prodiixidas eu1 sisteiiias de chave píiblica. 

Figura 2.3: Assinatura Digital com Criptografia Assiniktrica 

Passo 1 A aplica siia chave privada CprzvA ao hash da mensagem e envia a men- 

sagem e seli hash criptografado para B; 

Passo 2 B solirita a cliave píiblica de A (CpvbA) de um diretório e, i10 aplicá-la 
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ao hash criptografado recebido, recupera o htrsh original; 

Passo 3 Ao obter o h m h  da merisagem de texto e corripará-lo ao enviado com a 

niensagern, B certifica-se de qiie somente A poderia ter rtssiriado tal 

texto. 

Ao se cornparar sistemas de chme privada com sistenias de diave pí~blica, po- 

dem ser o1)servadas vaiitizgens e desvantagens, assim corno diferenqm relacio~iadas a 

pote~icialidade e aplicabilidade de ca ia  iinia dessas op@x Na prática, são iitiliza- 

das combinações do qiie há de rrielhor em cada uma dessas tkcnicas ao se projetar 

sistemas seguros. A Tabela 2.1 apresenta algiinias das vantagens e de~vant~agens na 

adoçâlo de cada iirn desses sisteirias. 

o Mais rápido e eficie~ite para gra~ides volunies de dados 

o Dificiildade para coixipart,ilharriento de chaves secretas 

Sistema 

Simétrico 

Assiniétrico 

o n. pessoas precisam de chaves para se coniimicar 

- 

o Niio possui co1ril)rovação oii negaqão da autoria de irierisagens 

e Mais lento, restringindo-se a menores volurnes de dados 

o Necessidade de infra-estri~tilra e gerencianiento de chaves 

o n pessoas precisarn de soniente (2n,) chaves para se con-iunicar 

o Possibilita a comprovação oii negação da autoria de mensagens 

o Necessidade de garantir qiie o possuidor da chave seja legítimo 

Tabela 2.1: Vantagens e desvant,agens entre uiptografia simétrica e assimétrica 

As próxinias seqões apresentam as aplicaçóes de criptiografia coni chave píihlica, 

11ern conio as classes (lesses tipos de sistemas (incliiindo criptografia com ciirvas 

elípticas) e coinparaqõcs ciitre essas opções qilarito 5, segilranp e eficiêricia de pro- 

cessainent~o. Os argiinientos e conclusões qiie serão apresentados a seguir, reforçarão 

o fato da criptografia de ciirvas e1íptic:as ser uma excelente opção, não obstante iim 

maior grau de complexidade para o seli entendimento. 
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2.3 Métodos e Técnicas para Sistemas de Chave Pú- 

blica 

Projetx algoritmos e fiinções que consigani criar imi par de chaves totalmente 

distintas e de difícil derivaqão, inas que, em co~it~rapartitla, funcionem de forma 

eficiente, t,aiito do lado de qiiein envia o cont,eíido (lia Figura 2.2, A),  quanto do 

lado de qiiein o recebe (B) náo 6, defiriitivamente, lima tarefa simples. Logo, teni se 

observado que, ao se projetar sistemas criptograficos de chave pílblica, é riecessario 

limer iim forte coniproinisso entre o nível de segiiraqa ' e o teiripo de resposta que 

se tlese.ja obter 1191. Nesse aspecto, qiiarito mais deseiivolvidos forem as ferramentas 

e algoritinos litilizados para violaçáo dos sistemas de c:riptografia existentes, maiores 

têm qiie ser os paranwtros (chaves) e, corise<liie~iteiiiente, maior o esforço no trahalho 

de co(lificaç20 e decodificação dos textos cifrados. São nesses porit,os qiie os 1ri6todos 

e técnicas de sistmias de c:have píihlica devem ser avaliados e comparados entre si. 

Mi i i t i~~  opções de sistemas de cript,ografia de chave píihlica já foram propost,as, 

irias a maioria foi declarada coinprovatlarrierite insegura oii inviável em tmnios de 

uso prático, jiist,anierit,e por rião ateriderem aos requisitos descritos acima 1101. Atx- 

aliriente, podem ser citados três principais tipos de sistemas de criptografia com 

chave pública coiisiderados seguros e eficientes. Esses sistemas est5o c1;~ssificados de 

acordo corri o problema matemático eni qiie eles se 1)aseiain: 

e Sistemas de Fatoraçáo de Inteiros. Os SFI (ou Int2t.yer Factorizetion 

Systems - IFS)  são 1)ltseados rio problema de fatoraqão de inteiros (h teger  

F(~ctorizetinn Problena - IFP) 1101 1201; 

e Sistemas de Logaritmo Discreto. Os SLD (011 Vzscrete Loqarithrn Sys- 

tem - DLS) hi~searii-se no prohlerria do logaritrno discreto (Discrete Logarithm 

Pmhlcírn - DLP) 1101 1201 1211; 

e Sistemas de Curva Elíptica. Finalnient,e, os SCE (o11 Elliptic Ctrr~~e Dis- 
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crete Logarithin System - ECDLS) s5o baseados no l>roblerria do logaritmo 

discreto em curvas e1ípt;icas (Elliptic Curw Discrete Logarithna Prohlem - EC- 

n L p )  poj  pol 1221 p31. 

Os prohleinas em qiie esses sisteirias de cript,ografia coni chave pública se baseiam 

estão definidos de a,cordo corn o apresentmlo pela Tabela 2.2. 

Problema: Fatoração de inteiros 

I relat,ivairiente fácil, o pro1)lenia de fat,orar o produto desses 

Definição 

Base 

viilorcts 6 considerado unia tarefa coi~il~iitac~ioiii1111ie~it~e iritratável 1241. 

Da,do iini número 11, que é o produt,~ de dois vilores priinos grandes 1) 

e q (ou sç'ja, n 1 p q ) ,  det,erininar p e q. 

Eriqimito eiicoritrar núnieros prinios grarides é iirria tarefa 

Problema: Logaritmo discreto 

Definição 

Base 

- 

Dado iini primo p, o corijunto 2, = {O, 1, ..., p - 1); :O, g E Z,, .9 > 0, 

deteriniriar n: E Z,, O < n: < 1) - 2, onde y = g"(riiod p). 

O problenia de calciilar n: = logd,(g) (onde logd, é o logaritmo 

discreto na base g), sendo c/ e :i/ priinos grandes, também é 

considerado uma tarefa conipiit,acioiial~s~e~ite int,rat,ável 1211. 

Problema: Logaritmo discreto em curvas elípticas 

Base 

Dada iirna curva elíptica E, definida por iirn cor!jii~it,o finito de pontos 

de riat,iireza Fq (co~ifornle definido no Apêndice B), onde q é o níirne- 

ro de elenie~itm desse cooji~nto (notaç5o: E(F(,)), e os pontos P, 

Q E E@,), det,errriinar o inteiro 1, O < 1 < (1 - 1, tal que Q = 1P. 

Ao  asso que í: relat,ivainent,e fácil deterrriiriar o pont,o Q = 1P (isso 

será visto ao definir as operações eni curvas elípt,icas, rio Capítiilo 3), 

det,errriina.r I dados Q, P E E(Fq) ta~nbéni i: iiiria tarefa 

corril)iitcxcioiial~ieIite iritratável 1191. 

Tabela 2.2: Características dos problemas na cript,ografia coni chave píihlica 

Exmiplos de aplicações reais de cada uma dessas t,éc~iicas potfein ser encontrados 
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em boa parte da lit,erat,iira dedicada ao tema de criptografia assimétrica. Como 

iliist,raç.&o de possíveis feirament,as relacionadas, a Tabela 2.3 lista variações em 

torno desse assiinto, das qiiais algiinias já são co~isagratlas como padrão. 

1 SFI I SLD 1 SCE I 

Tabela 2.3: Exemplos de sistemas baseados eni chave píildica 1101 

RSA 

Rabin-Williams 

2.4 Revisão de Comparativos entre Sistemas Chave 

Pública 

ElGa~rial 

DSA 

Diffie-Hellrriari 

Sclinorr 

Esta seção pretende apreseritar lima revisão de algiiris resiiltaios comparativos 

realizados entre sistemas de cliave pública qiie pode111 ser eiicontrados ria bibliografia 

relacionada a esse t,enia. Assim, além do estiido relativo &s soliições para os proble- 

mas citados ria T&ela 2.2, iinplemeritações dos mais popillares 1101 exemplos desses 

sisteiria,~ (Tat~ela 2.3); corrio R,SA 1251, DSA 1261, ElGamal 1211 e CCE 151 161, foram 

co~ifroiitatias rrri trabalhos que serão refere~iciados rio decorrer desta seção. 

CCE 

IBE 

Ao se comparar os t,rês sistemas de criptogafia com chave pública, a maioria 

dos trabalhos abordam dois aspectos hásicos riessa avaliação: spguranqa e eficiência. 

Oiitros aspectos não tão comiiinente discutidos são: aceitação pública, interoperabi- 

lidade e detalha~nento técnico, que podem 1101 1221 ser ol>tidos através da publicação 

de padrões desses sisterrirts. 
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2.4.1 Segurança 

O escopo da análise de segurança em sistemas criptográficos com chave píihlica, 

liniit,a-se Iiii segiiri2iiça "teórica", ou seja, erri corrio violar esses sistemas. Disciissões 

acerca de segiirança em terinos práticos, tais como confiança pessoal em fiiricio~iários 

oii respoiisBveis pelos sisteirias, proteção e isoIairie~ita físico ou de acesso, polítkm e 

inedidas de segurança deiitm tias empresas, entre outros, eirihors se,j;l~ni de grande 

relevância no contexto de segiirança, não serão consitierados nessa discussiio. 

A primeira pergiirita ao se examinar a segiirança de sistemas de criptografia com 

cliave píiblica 6: Violar o sistenia requer, realnient,e, que s. ja resolvido o prolderna 

rri;tt;eiriático ein qiie ele se lxzseia? Segundo 1101, uma prova ~iiatemática fornial é 

forriecida com cada imia dessas propostas. Baseando-se nesse argurrierit,~, é rzssiirnido 

que r2 í~riica for11ia de qiiel)rar esses sisteirias é por iiiterin6dio de algoritirios qiie 

tmtein resolver, da, foriria mais eficiente possível, o prohleiiia proposto por cada uni 

deles. 

Os algoritmos propostos para resolver cada uin dos prol~lernas citados na Sal>ela 

2.2, divideizi-se em dois tipos 1101: algoritmos específicos (sp~ciul -puqme a1gorztrn.s) 

e algoritnios genbricos. Eni termos gerais, os primeiros trat,a~n soiriente algiiris casos 

isolados, oride partiinet,ros esl~ecíficos são iit,ilizados riesses sistemas, enquanto os 

demais niio fk~eni qiialquer tipo de restxição quanto à paranietriza@o iitilizada. 

Algoritmos específicos se lmeiani em deterrniiiados aspectos de viilnerahilidade " 
qiie podeiri ser explorados ern uni conjiinto restrito de sit,iiações. E razoável assiirriir 

qiie esses ;tspect,os (levei-11 ser evitados ao se projetar os sisternas criptográficos. No 

caso (ia f;lt,ora,c;ão de inteiros, iirn algorit,nio rápido pode ser projetado qiia~ido se 

utiliza fatmes priilios (11 e q )  "pequenos". De forma similar, o problema do logaritmo 

de níiirieros disc:ret,os pode ser resolvido quando são utilizatios fatores prirrios "pe- 

qi~(?iios". Finalmente, rio caso de curvas elíptica, diias peqiienas clnsses de curvas 

denominadas siij>ei.sirigiilares (supwsingular elliqtic curves) e anóuialas (anomalous 

elliptic c u n m )  t,xiril>hi apresentam aspectos de vulnerahilidade e, conseqiierite- 

3 Cara.cteríst,ica (pie t;orna o sistema vulnerável a tini determinado algoritmo de quebra, aplicável 

soiiiente naquele (:iiSo específico. 
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mente, t,anil)éni podem ser tmtadas por algoritmos específicos 1221. 

Os algorit,i~ios genbricos, ao contrário, se propõem a resolver qualquer co~ifigiira- 

ção encontmda em cada uni (lesses problemas. Independerite dos parâmetros utili- 

zados, esses algoritmos sempre chegam a resposta 1101. A qiiestSo agora é: Quanto 

teinpo esses algoritmos levam para encontrar a solução? A ordem de grandeza desse 

tempo irá permitir avaliação de, dados os paramet,ros de entrada, quanto um sistema 

de criptografia com cliave píiblica é seguro. 

Ao avaliar e coiriparíir as opqões de sistemas de criptografia com clime píiblica, 

os cieiitistas da área se baseiam nos algoritmos geriéricos e qual a complexidade (níi- 

mero de passos X tarrianlio da entrada) que cada iirn deles oferece. Os problemas 

de fatoriiç50 de irit,eiros e de logaritmos discretos atlniitem, em geral, algoritmos qiie 

exec:iit,arii em tmipo siib-exponencial 1101. Esses problemas t,arnhíini são considera- 

dos "difíceis", mas 1150 tiio difíceis qiiarito os que necessit,am de algoritmos puramente 

exponenciais. Por outro lado, o melhor algoritmo genérico para o problema dos lo- 

garitirios discret,os em curvas elípticas é piirarrient,e exponencial 1221. 

Baseando-se nos valores de complexidade obtidos em cada caso, pode-se o1)serviir 

qiie o problema de logaritmos discretos em curvas elípticas í: considerado niais "difí- 

cil" de resolver ilue os demais. Como exemplo concreto dessa superioridade, a Figura 

2.4 apresenta o t,eiripo riecessário para violar iim sistema CCE em coniparação com 

as aplicações RSA e DSA. Esse esforço para quebra dos sistemas está apresentaio 

em unidades de AJIPS (riiímero de anos qiie lima máquina, capaz de executar. um 

milhão de iiist,ruções por segii~ido, leva para resolver o 1)rohlema). Vale ressaltar 

qiie, urna medida atualniente considerada como parâmetro "raxoável" para o nível 

de segurança 6 10" NIIPS (lO1%llos) 1201. 

Pode ser ol)sç.i.vado através da Figura 2.4, o fato de qiie, para iirn nível de se- 

giirariça raxoável (10" MIPS), eriquaiit,o o RSA e o DSA necessilarii de 1024 bits, 

o CCE precisa de somente 160 bits para o tarnanho de chave. Um oiitm fato in- 

teressante 6 que o alimento do nível de segurança (MIPS maior) necessita de um 

aairiient,o berri niais expressivo do t,ainariho das chaves do RSA e DSA, eni cornpara- 

ção ao CCE. Isso evidencia que o auriiento dos atxais parânietros de segurança, irá 
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GOMPAEAÇÃO ENTRE NIVEIS DE SEGURANÇA 
CCE e RSA 8 DSA 

--@&-- RSA &DSA ' 

10000 1 OOOOOUOO I E+12 1 E+ZO 1 E+36 

Tempo para quebra (MIPs anos) 

Figura 2.4: Seguiariça X Tamanho de chave (CCE, R.SA e DSA) 1101 

exigir iini cresciiiie~ito do t,anmiho da chave bem niais significativo no ~ S O  do RSA 

e DSA do que rio CCE. 

Retirada a partir do tral~alho de (271, a Tabela 2.4 tainbéni rnostra como algiirrias 

tiessas impleineiit,iqc?c.s podem serem organizadas em tarrianho de chave para um 

nível de segiirança eqiiivalerit,e. 
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1 CCE 1 RSA/DSA I MIPS ano para quebra 1 

Tabela 2.4: Turianho de cliave para iim niesnio nível de segilraliça 

A Sqão  2.4.2, que prossegiie o trahalho coiriparat,ivo em tmxios de eficiencia, 

volt,ará a abordar os aspectm referentes ao tamanho de chave entre essas opções de 

sistenias criptográficos. 

2.4.2 Eficiência 

A disciissão acerca da eficiência de cada um dos sistemas de cri~t~ografia descritas 

aqui leva eni consideraqão OS segui~ites fatores: Carga corriputacional, t,ariianho de 

chave e tanianho de 1)antfa. Para lima coniparação mais justa, os dados apresent,a- 

dos nesta sec;G,o levam em c:oiisideraçáo o mesmo nível de segiiraiiqa para todas as 

propostas analisadas (CCE, RSA ou DSA). 

Carga Computacional. Mede a efici81icia cor11 que os algorit,irios podem iiriple- 

rnent,ar as txmsforiiiac;óes cw~ri as chaves públicas e privadas (sistema em ope- 

raçâo). Segiindo 1101, 2-2s riielhores iinplerrientações de cada iiiri dos sistemas 

('(,utci.tc-of-the-ar.t i.rnplerne~itrrtio~z,s'~ indicam que o CCE executa, aproximada- 

mente, 10 vezes mais rápido que o RSA ou DSA. 

Como exerriplo prático dessa vantagem, o trabalho de 1271 niediii a rrielhoria 

no tempo de conexão em transferCncias HTTPS ", utilizando pági~ias Weh de 

tamanhos difererites e adot,ando iinpleinentações RSA e CCE corri diferentes 
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taniíirilios tie cliave. 4 Figiira 2.5, ru.ja origem 4 1271, detallia os resiiltados 

das iiiediçõt~s realizxlas. 

Figiira 2.5: Tenipos de Transrnissão HTTPS (CCE e RSA) 1271 

Tamanho de Chave. Conforme visto na Seção 2.4.1, o CCE 1,anil)hi apreserit,a 

grande vantageiii nesse aspecto. -4 Tabela 2.5 consolida essa varit,ageiri. 

pa râmet ros  1 Chave Pública 1 Chave Privada 

1088 

DSA 2208 

CCE 

do Sistema 

Tabela 2.5: Tarnanho dos parãinetms e ]>ar. de chaves 11OI 

I I I 

(bits) (bits) 
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Tamanho de Banda. Mede qilantos bits a mais têm que ser trarisniitidos após 

criptografar ou assinar iirria mensagerri, em relaçaio à mensagern original. To- 

das as três opções apresei1t;ani valores parecidos nesse qiiesito, com o CCE se 

tlestac;mdo, exc:liisivairit:iit,e, nos casos em qiie dese.ja-se processar mensagens 

pequenas, coiiforrne ser& verificado rias tl-ibelas a seguir. -40 se visilalizar sis- 

temas de criptografia coiri chave púl)lica como lima eficiente ferranieiita para 

troca de chave de se550 (usa t,ransforrriação de rnensageiis pequenas), essa van- 

tagem do CCE fica ainda mais significativa. As Tabelas 2.6 e 2.7 demonstram 

como o CCE torna-se, isoladamente, a melhor opção ao se transformar textos 

peqiienos (100 bits) eni relaç5.o às mensagens mais longas ((assinatixis de 2000 

hits de corriprirnento). 

Tamanho da Assinatura (bits) 

RSA 

DSA 

1024 

320 
I 

Tabela 2.7: Cript,ografia de merisagem citrt,as (100 bi ts) 1101 

CCE 

RSA 

E1G arria1 

CCE 

Definitivamerite, liso da criptografia com chave píiblica baseada ern ciirvas elíp- 

tkas é lima exceleritt opção, 1150 sorriente ~ n i  termos de nível de segiirariça, corno 

t,arnbCrri eni todos os principais pontos relat,ivos a eficiência de operizçaio. O fato 

320 

Mensagem Codificada (bits) 

1024 

2048 

321 

desses sist,erriits utilizarem chaves menores, sem perda do nível de segiirança, motiva 
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ainda mais o uso dessa técnica erri siste~nas coni restri@es de reçiirsos (niernória, 

CPU, etc:). 

Por se tratar de unia ferramenta fii~idarrierit~al na confec(;&o deste trabalho, o 

próximo capítiilo pre1,eiitfe apresentar essa tkcriicrt de forrna mais detalhada. 



Capítulo 3 

Curvas Elípticas e Cript ografia 

estiido de ciirvas elípticas ( ~ H O  iiina classe de ciirvas cíibicas e ligo-singiilares 

0 ,231 i. herii anterior a siia itplicaçiio eni criptografia. Segundo ,221, curvas elip- 

ticas tem sido extmsivarnente estiidadas por rnais de cem anos, havendo unia vasta 

Iiteratim relacioriada a essp tema. Mais recentemente, o estiido de ciirvas elípticas 

tmi  sido apli(.ado às niais diversas áreas, como geração de riíirneros pseudo-aleatórios 

1281 e ferramentas parii, t,est,e de prinialidade 1291, entre out,ros exemplos de uso (231. 

Em 1985, Victor Millei. 15) e Nclal Koblitz 161 sugeiirani, de fornia irideperidente, 

iirria técnica qiie iitilixa as propriedades dessas ciirvíls de forma a produzir um atm- 

elite sistema de cript,ografia baseado em cliave píihlica. Essa t,Cciiica apresenta dois 

aspectos httsicos que iiiiiito iriotivain siia aplicaçiio 1231: operac;ões entre elementos 

de grupo (riesst. cilso, poritos) com poilcas operações arit,métic.as - oferecendo um 

ótimo d~senipeiilio a, haixo custo, aliadas ao probleina do logaritrno discreto em 

ciirvas elípt,icas qiie, conforme visto no Capitulo 2, dent,re as furiqões niatemáticas 

que atualmente inipler~ierit~imi criptografia de chave púl)lica, é a que erivolve o maior 

ciisto para siia inversão. 

Antes de falar mais especificamente sobre a aplicaç5o de ciirvas elíptkas em crip- 

tografia, as próxirrias seções irão apresentx, de fornia resumida, o qiie são ciirvas 

elípticas e qiiilis siio siias (:aract,erist,icas bhicas. P~st~eriorrnente, será ahordada a 

ut,ilizac;ão dessas curvas eiri anil>ieiit,es próprios à siia aplicação em sist,ernas cripto- 
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gráficos e, ao final deste cxpítiilo, ser6 nio~triido uni exeinplo de uso dessa tknica. 

Álgebra de Curvas Elípticas 

Esta se@) propõe-se a introduzir algiiris conceitos básicos sobre curvas elípti- 

c;q s i ix  propriedades e a álgebra envolvida, denominada corrio álgebra de ciirvas 

elípticas. N5o h;zverá a pret,erisão, nesse texto, de detalliar aspectos niateináticos en- 

volvendo esses tipos de (:iirviz.;, visto que esse não é o escopo principal deste tra1)allio. 

Dessa forma, essa a,bordagem irá se c:oncentrar em aspectos necessários a i m  nível 

de ente~idiirient~o que proporcione a visiialixação desse recurso no campo de aplica- 

ções de cript,ografia. R.eferêriei;xç serão tieixadas como irriportantes corriplenient,~~ 

necessários a i ~ m  eiiteiidiiriento mais corripleto desse tenia. 

É irriport,a~it,e frisar qiie curvas elípticas nno são elipses. Elas têm esse nonie pois 

sâ,o definidas corno iim ol).jet,o matemático (tiriia ciirva) descrito por urna equação 

cílbica, 1171, as iriesrnas usadas para calcular o comprimento de arco de lima elipse 

1301. Essas curvas, que podem assiirriir diversas formas (dependendo dos parânietros 

utilizados), possiieiri propried;ldes interessantes 1311 e o iriteresse nelas está justa- 

nieii te nessas proj>riedades. Eni particular, podern ser definidas, a partir do con,jurito 

de soluções (pontos) dessa ciirva. operações es~~ecíficas e i m  elemento identidade, 

coriforme será visto mais adiante. 

Equações cíi1,icas para ciirvas elípticas tCrn a seguinte forrria geral 1321: 

Iiiicialiiiente, será wssiimido que os valores de a,  ?j e a, s.iarri níimeros reais. De 

forma niais geiií.ricx, eles poderiam ser valores i~it~eiros, corriplexos, base cariônica 

oii qualquer oiitro tipo de elelrierito de iirri corpo (321. Esta seçiio irá se ater à 

representação no plano dos reais, onde visualização dessas ciirvas 6 mais riatual. 

A Eqiiaçiio 3.2 (321 6 iirria forriia riiais simplificada da Eqilac;ão 3.1: 
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Ao desenhar urna ciirva a partir da Equaçtto 3.2 com os parâinetros (I,* = -4 e 

= 0.67; será oht,ido o gráfico da Figura 3.1. 

Figura 3.1: Exeniplo de curva elíptica 1311 

Pode se definir "sorna" de dois pontos pertencentes a lima ciirva elíptica (álgebra 

para curvas elípticas: 1321) conio sendo iiin terceiro p o r i t ~  t,anihém presente na 

mesma. Uni elernent o icleiit,idide (citado anteriomente) nessa álgebra seria iiiri 

ponto O - chaniado tiç. "ponto no infinito", tal qiie a soma de qiialqiler outro ponto 

da curva a esse ponto resulta no próprio ponto. Isso seria eqiiivale~ite a soma de um 

inteiro O com O,  na klgebra tradicional. 

Dessa foiriia, dada ii11iiL ciirva elíptica E e os pont,os P: O E E:  

Georriet,iicamerite. a "soiria elipt,ica" de dois pontos P e Q presentes em irrna 
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ciirva elíptica é oht,ida atri~vvés de unia reta qiie atravesse esses dois pontos, atra- 

vessando tanibérri um terceiro ponto d(-lssa ciirva, que representa o resultado dessa 

sonia "rebatido" rio eixo horizontal. Tarribém eni tmrrios gráficos, o ponto O está 

localizado eni uni lugar irifiiiit,anierit,e distante, sobre o eixo vertical. A Figura 3.2 

represerika o porit,o resiiltant,e R tia "sorna" de P e Q. 

Figiira 3.2: Soma elíptica ( R  = P + Q) 1311 

-4diciorialrriente, pode-se representar as operac;ões de sorria de iim ponto corri ele 

111esmo (Yohrar" o ponto) como iim pont,o "rebatido" iio eixo horizo~ital, a partir 

do ponto de interseção entre a reta tmgeritt ao ponto que se deseja "dol~rar" e a 

curva. A sonia de iiiii ponto com seu "negativo", assim como a "dobra" de um ponto 

P = (n:,, yp), o~ide gT) = 0, levam ao porito O. As próxinias figiiran; exemplifi(wn 

esses três citsos. Mat,ematicari~e~ite, tem-se qiie: 



3.1 Álgebra de Curvas Elipticas 2 8 

P = (n:,, y,)'& = O O 2P = O 

Figura 3.3: Sorna de iim mesmo ponto (R = P + P = 2P) 1311 

= d - 5 x + 6  

Figura 3.4: Sorna de iiin ponto com seu opost,o (P + (4') = 0)  (311 
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3 -  3 y- -x csx- 7 

Figiira 3.5: Dobro de iirn p o n t ~ ~  ( : r : , ,  yp), oride y, = O 1311 

A rnii1tiplicac;iio de uni ponto em uma ciirva elíptica por iirr i  valor inteiro qiialqiier 

(rriaior que 2), segiie a rnesnia forriia da Eqiiação 3.6, ou se.$, basta. sorriar o ponto a 

ele mesino t,arit,as w w s  qtiarito for o fator tle niiiltip1icac;iio. Dessa forma: observa-se 

(]li?: 

-4 ti t~ilo de exerriplo 1321, a partir da Figiira 3.3, lima vez liavr~ido irit eresse em 

calciilar Q = 15P. bastaria reaplicar, continiianieiite, as operações de soma e soma 

de niesriio ponto, de forma a obter o valor dese.jado (ta1iib6m 11111 ponto na curva): 

De forma resimiida, operações de sorria de pontos de lima. c.iirva elíptica segiierri 

as segui~it~es regras para todos os pontos P,  Q E E 1231: 
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2. -0 = O 

3. Se P = (.rl, y1) # O, eritiio -P = (xl ,  -yl) 

4. Se Q = -P ,  eritAo P + Q = O 

5. Se P # O. Q # O, Q # -P, e~ttão, seja R o ponto de interseção entre a curva 

e a linha (caso P # Q) oii a linha t,arigerit,e a P (caso P = Q). Então 

P + Q = - R  

Graficanieiite, esse corl~jinito de operaqões está represent,ado na Figiira 3.6: 

Figiira 3.6: Exemplos de sorria elíptica de pontos 1191 

Adiçâlo t. nii~ltiplicaçào de pontos de lima ciirva elíptica são as principais ope- 

rações feitas nessas curvas. Essas operações podeiri ser implenienti~das tanto em 

11nr.dv)nrc. qiianto em softu~arc e existem algoritrnos niaternáticos bastante eficientes 

pari1 realizti-1a 1331. Essa c.sracteríst,ica confere ,2 criptografia corri ciirv-ls elípt,icas 

iiiria boa opçiio tariibhri qiiarito ao deseinpenho de operação, conforme citado na 

Seção 2.4.2. 
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Ao aplicar essas operações de forma restxita a, imi grupo finito de inteiros, os 

proponentes da criptografia com ciirva elíptica observizrani todo o potencial dessa 

técnica. Conforrrie cit,atlo na Tahelii 2.2, eles se baseararri no fato de qiie, embora 

seja relativailieiit,e fácil tlet,errriiriar o porit,o Q = 1P, det,er~riiriar o inteiro i! dados Q, 

P E E(I?<,) (E é imia curva elíptica ~ i o  griipo Fq) é bem mais difícil e não possui 

so1iic;ão erri tenipo sii1,-exponen(:ial. 

3.2 Aplicação de Curvas Elípticas em Criptografia 

Embora as figuras apresentadas até agora tenham nos fari~iliarizado corn o liso de 

ciirvas elípticas aplicadas ao plano dos reais, seu uso eni sistemas criptográficos seria 

inviável. Isso se deve ao fato de que, ao utilizar corpos infinitos, corrio o co11,junto de 

reais ou complexos, ter-se-ia prohlenias corri arredoridarnento, "tmcageni" de valores 

e limites 1311. So~iia-se a isso o fizto de sist,emas de c:ript,ografia necessitarem de uma 

arit,iii&,ica rápida e precisa, o qiie pode ser obtido através dos tanibém denominados 

"corpos finitos", ciQa notarc;ão é: I?,,. 

Voltmdo à eqiiaçiio geiibrica de ciirviis elípticas 3.1, a ap1ic:;qão de curvas elípti- 

cils em criptogr~fiii iit,iliza valores de r e 11 (que siitisfazein a mesma) pertencentes a 

&, . Assim, o grande mérito dessas ciirvas aplicadi~? a corpos finitos (ex.: co~ijiinto fi- 

riito de int,eiros [101) I? possibilitar a criação de iirn griipo fechado e riiirneroso, porém 

finit,o, de pontos sol) os qiiais totia? as operações vistas at,é agora (sorria, produt,~, 

De acordo com 1231, os pontos que satisfazem a eqiiaçiio de iinia curva elíptica 

E(I?(,) formam uni giiipo charnado "grupo abeliario" (definido t,arril)ém no Apendice 

A). Nesse griipo, podem ser definidas operações de soiriii qiie levam, obrigatoria- 

mente, a outros pontos deiitm desse mesmo grupo. So~rias sucessivas de iim mesmo 

porit,~, são trat,adas coiiio produto de iim escalar k pelo perito P que esth sendo, 

siicessivaiiierit,e, soniado k: vezes: Q -= P + P -i- ... i- P (k vezes) - kP. Nesse 

coritext,~, riao existe iieiihiirn algoritmo eficiente que, dado Q e P, forneqa o valor 

de k . De acordo corri o qiie foi visto no Capít,iilo 2, esse prol~lerna I? conhecido 
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conio Pro1)leiria do Logaritmo Discreta em Ciirvas Elípticas 1101 1201 (PLDCE) e 6 

,jiist,ar~ient~e nesse argiirriento que se t~aseia a segiirança da criptografia por ciirvas 

elípticas. 

A partir desse irioirierit,o, esse texto passará a corisiderar sonieiite curvas elípticas 

definidas sobre uni cori.junt,o finito de valores, ou "corpos finitos", Fq. A defiriic;ão e 

aplicação de ciirva elíptica nesses corpos será melhor abordada nas próximas seções. 

3.2.1 Curvas Elípticas sobre Corpos Finitos 

Diias das mais eficient;es e freqiieritenie~it~e utilizadas opções de Fq siio [101[31]: 

Ciirvas elípt9ica sobre corpos finitos primos (Fq = Fp) e curvas elípticas sobre corpos 

finitos de característica dois (Fq = Fp ). Essas ciirvas tarrihílrn são denoniinadas, 

respectivanierit,e, ciirvas em corpos de característica 1) e ciirvas em corpos de carac- 

terística 2 1331. As (liias opqões são tratadas, separadarriente, nas próxirrias seções. 

3.2.2 Curvas Elípticas sobre Corpos Finitos Primos 

O conjunto FTl i;, composto por valores de O a 1) - 1 (IF, = {O, I ,  ..., p - 1)) e todas 

as operações deverri ser finalizadas <:alciilando-se o resto da divisão por p. Dessa 

forma, sempre são a,lcanqrtdos resultados dentm do con.junto formado por Fp. 

Urna ciirva elíptica sohre o corpo Fr, 6 definida, a partir da Equação 3.2, pela 

eqiiaçiio a seguir 1341: 

onde o, h E Fp. A curva elíptica iiicliii todos os pontos ( r c ,  y) que satisfaxem a 

Equaç;Lo 3.11, iriais o ponto 0, e z, y E Fp. 

.Atlicioiidiiierit,e, í! iniportarit,e citar que, para garantir qiie ( x 3  + rr:c + h )  1120 

possiia fatores rep~tidos (a ciirva realnierite fornie iiiri griipo), deve-se obedecer à 

seguinte rest,rição 1171(311[341: 
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(4n"+27bL niod 1)) # O  (3.12) 

.As eqiiaqões a segiiir tfefi~ieiri as operaqões de soma de pontos riiima curva elíptica 

sobre IF, [3311311: 

onde: 

Exemplo de Curvas Elipticas sobre IF, (IF23) [34]: 

Coiisideraritio imia curva elíptica E(IF23) com a eqiiac;ão = zs3 + n: (a = 1 e 

b = O) ,  pode ser observado que o porit,o (9, 5) satisfa a essa equação, visto que: 

Y2 (inod p) = :x3 + x(11iod p) 

(5)"iriod 23) = (9)" (9) (mod 23) 

25 (niod 23) = (729 + 9) (iriod 23) 

25 (rriod 23) = 738(1nod 23) 

2 = 2 * (9, 3) E E(Fz3) 
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Nesse exemplo, os 23 pontos qiie satisfx~em a eqiiação siio: 

Esses pontos que, junto com o po~ito 0, cornpõem a curva elíptica dada, tam- 

I~érn podem ser apresentados sob a forma gráfica. Co~ifornie a Figura 3.7, pode ser 

verificado que o coii,jiirito de pontos, eiribora 1150 se asseinelhe ao formato das cxrvas 

apresentadas rio plario dos reais, define lima simetria em tmiio do eixo y = 11, 5. 

Esses pontos "siiri6tric.o~" pelo eixo imaginário, defineiri todos os pont,os e seus res- 

pectivos "nega tivos" ria ciiiw (ver Eqiiaçiio 3.7). 

I-' 1 1  3 4 5 6 7 8 9 1 i 5 1 1 1 2 1 3 1 4 1 ~ 1 6 1 7 1 ~ 1 ~ 2 ~ 2 1 ~  

Figura 3.7: Curva elíptica I/" xz" + ..i:(inod p) em F23 
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3.2.3 Curvas Elípticas sobre Corpos Finitos de Característica 

Dois 

O cori.jiiiit80 E7p1 é (:oiripost,o por .str;l:nqs de 7 ,  bits e possui dois priricipais tipos de 

repre~ent~ação: R.epreseritja,ç%o polinorriial e represe~it~aqão de base ótiiiia. Segiirido 

1351, para iiiip1einentac;ões de h a r ( h m ,  a represent,ação de base ótiiiia é a melhor 

opc;iio, ao passo qiie ern sqf%wae, o liso da represeritqão polinoniiitl é niais indicado. 

Devido amo caráter mais simplificado, a represerita.çáo polinomial é a preferida ein 

t d a s  as piil~licações de cunho t,iit,orial, logo, aqui tanibéin, será exernplificado lF2,,, 

cztravks do seu emprego. Eni 135j 6 possível ver, de foriria sirnplificada, o uso da 

represe~it~aqão ticl lmse otirria. Uma terceira represe~it~ação, diamada representaçiio 

de siibcorpo, taml~@iii pode ser conferitla ern (221. 

A coriveniência do uso de iiin c-onjiinto de stnngs de rrr bits está no fato da inesiria 

se aproximar mais da representação "riatiiral" de palavras de d ~ d o s  de rn, bit,s eni 

rneniória 1311. Corno resiiltado do corpo ser "de característica 2", a equação 

que repre~erit~a iirriii citrva elíptica eni IF271i 6 ligeira~rient~e diferente das Eqiiações 3.2 

e 3.11, apresent,adas arit,eriorrrierite. Vale ressaltar que, essa eqiiação (apresentada 

abaixo) C apli(:ável tarito nas represeiitaqões polinoniiais de F2F2", q~iar i t ,~  nas de base 

ótima 134j1351, possuindo como íinica restriqão: n ,  h E e b # O 13111341. 

A represelit,ac;áo polinoriiial de F2in é definida por li111 conjurito de poliriômios 

1)iriiirios (coeficierit,c>s hinários) de graii < rrr - 1, corifoime definido a seguir 131))34]: 

Os elementos desse cori.jiinto IF2m (que conténi 2m elemerit,os) tarnl~érri pode111 

ser escritos na, for~~iit de vetor: , ..., nl ,  ao). Dessa foriria, 6 possível ter 

uni cori.jii~ito representado, de forma eqiiivalent,e, pelos coi~.jiint,os allaixo (com 

24 = 16 eleirieiitm): 
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Fp = { ( O O O l ) ,  ( O O l O ) ,  ( O l O O ) ,  (lOOO), ( O O l l ) ,  ( O l l O ) ,  (IIOO), (IOIl), (OIOI), ...) 

= {(I), (:c), (:cL), ( T : ~ ) ,  (2: + I ) ,  (:c2 +:r:), (:c:' +I:'), (:r? + n: + I ) ,  (:r:' + I ) ,  (z" r:), . ..) 

Assirn (:orno em 1F,, qiiaiido são realizadas operações em elementos desse cori- 

jiinto: o resiiltado deve prodiizir iini poliri6riiio tani1)i:iri em I!2rrj , de for~ria qiie todas 

as operac;ões devolvi~,iri valores fediados riesse corijiirit,o. Isso 6 obtido através do liso 

de iirn polinôi~iio irretliitivel de ordein n-1,: f (3:) 1311[161. Esse polinôinio, t a i n b h  

iitilimdo ao se deterniiiiar iiiria curva elíptica em , tem o seguinte format,~ 1341: 

Operações de adiçso (XOR bit a bit) e rriiiltiplicação (módulo f (:c)) são a mais 

iniportantes, pois delas podem ser tierivadas subtração e exporienciação (inultipli- 

cação rriíiltipla) erri 1341. 

Outra, definição irriportmte dentro do corit,ext,o do liso do , í: O elerrieiito 

gerador desse corijiinto, c:ha~tiado de g. Uni elemento gerador g i: iini dos elenient,os 

de Fp, , a partir do qual é possível gerar todo o conjunto, hastaido calcular as 

pot,ências tlesse eleine~ito 1341. Dessa forma, no exemplo de FL4 visto acima foram 

iit,ilizizdos o gerador y = (0010) (erri foriria de poIiri6rnio: {n:)) e a fimçiio irrediit,ível 

,f (z) = .r4 + 3. + 1. O:, demais elenieritos daqiiele co~ijiirit,o foram resiilt,ado da 

potenciaçiio desse valor qiiando, eritSo, foi obtido: 

iFp = {gO, 9*, g3, ,y4, !/', y7, ,y8, .yn, g 'O, g'l , 912, (113, onde: 

g0 = (1) = {0:z3 + 0x2 + 0:c + 1) = (0001) 

= { x )  = {ox3 + 0%" 11:r: + 0) = (0010) 

(/L {x2) = {03:3 + 1 2  + 0x + 0) = (0100) 

g" = {n::') = {1:c3 + O:cL + 0:c + 0) = (1000) 

g4 = {x4)  niod ,{(:c) = 1-3: - 1) = {Ox" 03:' - l:c - 1) = (0011) 

.qki = { n : " )  riiod .f(:c) = {-:x2 -:C) = {0:c3 - 1:c2 - l:r+O) = (0110) 

(/' = {:di) niod f (:c) = (-2:" :c" = {-ln::' - lxL + On: + O )  = (1100) 
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g7 = {x7) rnod f (:r) = {-rc" I; + 1) = {-1x3 + On:" 11: + 1) = (1011) 

g8 = {:I?) niod ,f(:c) = {n:" 2x + 1) = {0:r;" + 13s2 + 22: + 1) = (0101) 

g9 = {:C" U I O ~  f (:(:C) = { x ~  + 2~~ + x:) = {i:i3 + 2~~ + 11: + o) = (1010) 

g1° = { x ' ~ ' )  rnod f (z)  = {2z"+3s2-2:-I) = {2n:%+lz"lz-1) = (0111) 

!lll = {:C") 111od f ( : r )  = {.~?-x~-32;-2) = {lz3-1:c2-32:-2) = (1110) 

g" = {:r1') niod f (2:) = {-?:c 32:' - 3:c - 1) = (-13:" 33s2 - 3:r: - 1) = 

(1 11 1) 

g ~ 3 =  {..I3 .I, ) mod f (I:) = (-32:'' - 3a" 1) = {-3:r:" 33ni2 + ox + 1) = 

(1101) 

g14 = {:c1" rriod I(?:) = {-3x3+4x+3) = { - 3 : r : ~ 0 2 ~ 4 ~ + 3 )  = (1001) 

(1'5 = {:c1') rriod f (2:) = (41~" f x  + 3) = {O.X% $.r2 - 6 2  + 3) = (0001) 

Em a,plicações reais de curvas dípticaa sobre Frn , o valor de m deve ser tal que 

permita a geração de liiria tabela (similar a apresentada acirria) grarttfe o suficiente, 

de foriria a torriar o sistenia iniiine a quebras 1341. Hoje em dia, conforme visto ria 

Figura 2.4, o uso de rn = 160 tem se rriostrado uma boa opqão. 

As equações a seguir, definem as operações de sorria de po~itos riiinia curva elíptica 

sobre lF2rr,. 0l)serva-se qiie essas equações 13311311 são ligeirament,e diferentes das 

vistas para IFp (ver Eqiiações 3.13 e 3.14). 

onde: 
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( , J ? + V l )  E F2,,> x, = . C 2  =+ X = - 
'r 1 

Exemplo de Curvas Elípticas sobre E'2n8 (Fp) [34]: 

Considerando agora unia curva elíptica E ( F p )  com a eqilação :y" +:cy = s% 

4 ,9%' + 1 ( a  = ,9 e h = g0 = I ) ,  pode ser observado qiie o ponto (9" ,y3) satisfaz a 

essa equação, visto que: 

Nesse exeiriplo, os 15 pontos qiie satisfiueni a eqiiaçãlo s h :  

Esses pontos qiie, junto corri o ponto 0, corripõem a curva elíptica dada, tamhhn 

podem ser apresentados sob a fornia gráfica, conforme a Figiira 3.8. 

A soliiçiio tio ECDLP com corpos priinos ou de caract,erística dois, apresenta, 

aparentemente, a Iriesrria dificuldade para instâncias que iitilizani mesmo ta~nanho 

(aproximado) para p ou 2nL. Segiindo 1101 e 1221, não existe estudo niatemático 

que tenha coinprovado se o ECDLP sobre F2", C iriais difícil ou fkcil de resolver, se 

coniparado ao F p .  
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10 11 12 1% 14 1 g $ $ $ e S $ R 7 8 , 9 ,  g g g g 

Figiira 3.8: Ciirva elípt,ica g2 + r y  = .z3 + g%2 + 1 em b.1 

3.3 Criptografia com Curvas Elipticas em Aplica- 

ções Reais 

Apesa,r das lat,eiit,es varit,agms traxiths pela criptografia coin ciirvas elípt,icas ci- 

txiixs 110 Cq)ít.ido L, 110 ~011t,exto de aplicação real de cürviLq elípt,icas em criptogra- 

fia, iniiitm ci~idados devem ser tomados com relação as caract,erísticas e parârnetros 

gerais escolhidos. Dessa forrria, esta seqão pretende citar algiirnas das priricipais pre- 

ocupações ao se projetar imi sistenia baseado eni curvas elípticils. No decorrer desta 

se@), t a ~ n l ) h i  serão citadas algumas aplicaçóes reais e, ao fiiial, será apresent,a<lo 

uiri exemplo simples de liiria das: possíveis ap1icac;óes dessa t6cnic:a. 
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3.3.1 Parametrização da Criptografia com Curvas Elípticas 

Ao se projetar iirii sistmia de cript,ografia baseado em curvas elípticas, 6 Iie- 

cessário det,erniirixr, ~iiiiii primeiro niomerito, qiiais s50 as caract,erísticas gerais do 

sistema, o~itle serãmo definidos todos as operaqões e parâirietros geriCricos que todos 

os conipoiientes irão i~tilizar. Nurn segundo nioinerito, cada uni dos iisuários desse 

sistema terá que definir seus parânietros pessoais (cliaves), de forma a viahilizar sua 

participação rio sistmia. 

Ao se cleteririiiiar as cxracteríst,icas gerais do sistema, é necessário realizar os 

segiliiitm pawos 1201 1221: 

1. Definir a riatiireza de seu corpo firiito IFq (Fp ou Fp , ) ,  i~icliisive característicizs 

do corpo selecioriado (valor de p ou poliriômio irrediit,ível de ordein m, f (s)); 

2. Selecionar a representação para os elementos em Fq (polinomial, base ótima, 

siil~corpos, etc); 

3. Irriple~iientar arit,irikt,ica e operações eni IF, (ver Eqiiações 3.13, 3.14, 3.18 e 

3.19); 

4. Selecioriar uma curva apropriada em F(, ((quais parâmetros utilizar para i1 

curva) ; 

5. Definir imi poii1,o gerador em E(IFq); 

6. Definir o iiiapea~rierit,o da merisagem original eni pontos de uma ciirva (ernbed- 

d 1 7 1 , y )  - caso o sist,erria necessite desse niapeanierito (exemplo: 1211). 

Os três primeiros itens cit,ados acima já foram al~ordados durante a descriqão de 

curvas elípt,icas sol~re corpos firiitm, na Seção 3.2.1. 

O (lilarto item al~orda o prohlenia de corrio nielhor escolher os parâmetros da 

ciirva elíptica, de foriria a tornar sei] sistema mais segiiro. Na Seção 2.4.1, (parido 

foram disciit,idos aq)ectos de segurariça e vit,atla a existhcia de algoritmos específi- 

cos pari1 inversão das fiiriqões de criptografia, foi ol~servi~tio o fato de que algiimas 
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d i ~ y ~ t . , ~  de ciirva. (siipersiiigulares e arihialas) tieveriaiii ser evitadas. Da Iriesiria 

forma, existem técnicas que possuem o único propósito de auxiliar ria escolha de pa- 

rametros de cürvik apropriados. Entre essas t,6cnicas, pode-se citar: rriétodo tx~seado 

rio teorema de Hrmssen, o mét,odo global, o rriétodo tia rniiltiplicação de complexos 

e o rn6todo randôiriico. A tlescrição desses iiiétodos pode ser obtida em 1221. Dis- 

c~mõei, mais extmsas sobre o qiie deve ser evitado e qiiais a\ "boas práticas'' em 

termos de paranietriza<;ão d ~ s s í ~ 5  ciirvas tanib6m podem ser vistas em 131). 

Além da definiçáo da própria ciirva E(F,,), corrio parte dos paràrnetros glol~ais 

qiie devem ser niantidos píiblicos, esth iirn porit,o tierioiriinado porit,o "gerador" 1361 

oii ponto-base G E E(Fq)  1311. Esse ponto é ilinil referência que irá permitir a 

realização da criptografia. Segiindo 1311, o ponto C: é análogo A base g do proldeina 

DLP ((:orifonrie descrit,~ iia Tabela 2.2: determinar x, dados g e y = (g") rnod p). 

O ponto G í: obtido a partir (ia escollia de iini valor n primo grande tal que nG = O 

(ponto no infinito) 13111361. Todos os pontos P, E E(F(,) t,êrri lima "ordem" r , , ,  tal 

que, n,P& = 0, dessa forma, valor n 6 denominado "orderri" de G 1311. Tt~inb611i 

segiindo 1311, algo iniporta~it~e, mais riem sempre diviilgado, é o fato qiie 71 deve 

ser grande o siificieiit,e de forina a inviabilixar a o11t~enc;ão de todos os múltiplos de 

G : G, 2G, 3G, 4G, ..., (rb - 1)G. I\ilais adia~ite, será possível visualizar como n e G 

part,icipai.ri do processo de criptografia. 

Uni assunta poiico esclarecido nos textos que se propõem a introdiizir a tí:criica 

de criptografja coiri ciirvas elípticas esta sendo abordatio rio itmi 6, citado anterior- 

mente. Tudo (pie foi discutido atí, agora sobre curvas elípticas, tratou somerit,e da 

base por do t,r& eiriprego de ciirvas elípticas, de suas propriedades, dos pontos dessa 

ciirva e da aritmét,ica, operações e iiatmeza desses pontos. Faltava introduzir iinia 

relação clari~ entre a riieiisagerri original, representada por uma mensagem de texto 

puro (pl(1,in le:cl) e os pont;os de uma ciirva elíptica, solve os qiiais forain realizadas 

de cript,ografia coin curva elíptica, I? deno~ninado rnxssqc embcctcling e consiste em 

uma for~ria de iriapear a mensagem original (texto piiro) ern pontos de uma. ciirva 

elíptica. Isso corresponde a colocar a mensagem original "sohre" 1321 a ciirva elíptica 

definida. Esses pontm, (i<-:pois de sofrerem operações para~net~rizadas pelas diaves 
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iridivitliiais de iini iisilário, dão origem a uni outro con.jimto de pontos, que repre- 

senta os pontos origiriais "c.ifrados". Aqiii, é observada lima clara diferença entre os 

niétodos de criptografia tradicional e as t,écnicas 1)aseadas em cilivas elípticns: -40 

invks de texto cifrado, podem ser trimsrriitidos iini c.on.jiinto de "pontos cifrados" 

1171. Esses "pont,os cifrados", ao serem recebidos pelo destinatário, sáo convertidos, 

atravvés da chave correspondente, nos pontos originais. Nesse niomerito, ao se apli- 

car a rotina de mapearnerito invertida, 6 possível recuperar o texto original e todo o 

"ciclo criptográfico" se fecha. O mapearnerito de caracteres eni pontos vé citado em 

(1 71 e pode ser visto de forma exeniplificada em (321. 

Os parâmetms do sistema podem sofrer algiirrias variações, deperidendo do tipo 

da aplicação de cript,ografia corri ciirvas elípticas em qiiestiio. No caso específico 

da criptografia por identi(iades (IBE - iirri dos alicercw tia proposta contida neste 

trahallio), a qiiaritidade de parâmetros é maior, devido a niaiiiiten@o de porit,os 

globais extms, albn de uma espécie de "chave rnestra" que fica armazenada dentxo 

de um gerador de cliaves privadas, confornie será constatado no Capítdo 4. 

Uma vez est,abelecidos todos os parânietros e características gerais nas quais o 

sistema de criptografia com ciirvas elípticas deve se basear, basta qiie cada iisiiário 

determine seus par&irietros individuais, ou seja, seu par de chaves píiblica/privada, 

e os dernais parânietros locais necessários ao resto da implemerita<;ão. Dessa forma, 

cada iisiiário possui iini valor n,j < n, (t:onfornie citado anteriormente, n vé a ordem 

do ponto gera.dor G) como chave privatla que possi.~i, como chave píiblica correspon- 

dente, imi pont,o PA = n,\G. E iniport,ant,e frisar que, geralmente, o porit,o P,, 6 

derivado de Ta,,.  Essa derivação nem sempre será verdade pois, no caso do sistenia 

de criptografia por identidades, a chave privada é derivada de unia chave pública 

escolhida, confornie tairibém será visto no Capítulo 4. Em qilalqiier sitmção, tanto 

P.;\ qiiant,o G c? PA E E(F(,). 

O esqiiema apresentado pela Figura 3.9 ilssiime qiie a mensagem original M já 

tenha sido iiiapeada eni i i i r i  ponto Pni, dentro tio griipo firiito de pontos de uma 

curva elíptica E(IF,,). A partir desse mome~ito, qiiando iim usuário A deseja eriviar 

uma mensagem cifrada para B (usando a chave píiblica PB) ,  deve realizar o seguinte 
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procedimento 11 71 1361 : 

Figiira 3.9: Criptografia ElGamal com ciirva elíptica 

Passo 1 -4 escolhe, aleatoriamente, uni int,eiro k e calcula, a partir de k, G, PH e 

PAd; um par de pontos P(;, e Pp2: Pc:] = (kG) e PC2 = (PM + ~ P B )  

Passo 2 A t,rmsrnit,e para B o par de pontos cifrados Pc: P(; = [PcI, PC2] 

Do outro lado, quando B recebe a rriensagem (par de pontos Pc), recupera PM, 

a partir do segii~ido ponto (Pc2), da seguinte forma: 

Passo 3 Erilbora B 1150 coiiheça k, sabendo que: k-PB = h lBG (pois P13 = nBG): 

PC11~13 = (kG)?lR = k P B  + kPB "sai" de Pcl 

Passo 4 Para extrair PA4 de Pc72, ba,$ta calcular P(y2 - k P B  + PC2 - PCylnB = 

(PA, + k.Pr3) - kP13 = (PM + [(XG)7ln]) - [ ( k G ) n ~ ] )  = f'nr 

A Figiira 3.9, bem coirio o exerriplo a seguir, s'5o iliistrações do deriominado 

esqiienia E1Gemn.l para ciript,ografia com chave píiblica 1211. Esqi~emas similares 

para obtençiio de texto cifrado, assim corno assi~iatiira digital e diversos oiit,ros 
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casos reais de ap1icac;ões de ciirvas e1íptic.a~ eiii criptografia, t a r r ihh  podem ser 

encontrados eiii 1331, 1171, 1221, 1311 e 1361. 

3.3.2 Exemplo de Criptografia com Curvas Elípticas [36] 

Considera~ido iiiria ciirva elíptica com a eqiiação (y2) = (:c" - :I: + 188) 

rnod 751 (a = -1 e b = 188), e ponto gerador G = (0,376). Conseqiieriternerite, os 

rriídtiplos kG (10 poiit o gerador G são (1 < k 6 751): 

G = (O,  376) 

2G = (1,376) 

3G = (750,375) 

4G = (2, 373) 

5G = (188,657) 

6G = (6,390) 

7G = (667,571) 

8G = (121, 39) 

9G = (582,736) 

10G = (57,332) 

... 

í61G = (565,312) 

762G = (328,5G9) 

763G = (677,185) 

764G = (196, G81) 

765G = (417,320) 

766G = (3,370) 

767G = (1,377) 

7686 = ( O ,  375) 

769G = O (poiito no infiriito) 

Quando A decicie iriimtiai iirria irimsageiri A 4  para I?, ele deve salxx, a partir 

de algiinia eõt,ra.tégia 1171, a chave pú1)lica do destinatário. Se o ciestiriat,ário desse 
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exeniplo escolhw o vdor r , ~  = 85 coriio chave privada, erit,iio a chave píihlica cor- 

resporidei~te a rriesina 6 o porit~) Pr3 = nBG = 85(0,376) + P,] = (671, 558). O 

procediinerito de criptogralia de Pnd I)iissa, então, pelas etapas: 

A: Mapeia a rneiisagerii M rio ponto Pnd = (433,253) E E(Fq) 

A: Escolhe; digarim, k = 11 3 

A: Calciila o  LI. de poritos : 

P C  = [(kG), (Pm, + kPB)] 

P C  = [113(0,376), (443,253) + 113(671,558)] 

PC = [(34,633), (443,253) + (47, 416)] 

PC = [(34, 633), (217,606)] 

A: Transmite para B o par de pontos cifrados = [(34,633), (217,606)] 

B: Recebe o pai. de poiitm cifrados P(: = [(34,633), (217,606)] 

B: Calciila, a part,ir de siia. chave privado, n~ = 85: 

(rhf + kPB) - [r) 13 (X'G)] = (217,606) - [85(34,633)] 

(PAj + kPH) - [IIR(X.G)] = (217.606) - [(47,416)] 

(rhf + k P H )  - [n13(k:G)] = (217,606) + [(47, -416)l (ver Eqiiaqiio 3.7) 

(rAl + kP13) - [nB(k:G)] = (217,606) + [(47,335)] (-416 = 335 niod 751) 

(r*,, + kP13) - [ I I~~(XG)]  = (343,253) 

H: Mripeia ponto PAf  = (333, 253) ~iovairient~e ria mensagerri N 

Enibora o exeinplo scinia seja urna ilustração bustaiit,e siniplória da aplicaçiio real 

de cimas elípticas ein criptografia, I? possível visiializar, através do riiesnio, corrio 

porit,os e operações erri grupos firiitm desses pontos podem ser utilizadas ern proces- 

sos de criptografia. O próxinio capítulo, coritiido, preteride abordar de forrria mais 

eqxcífica a aplicaçiio de curvas elípticas eni criptografia (pie rriotivoii a principal 

propost,a deste t,ral>allio: A criptografia por ideritidatles, ou IBE, cuja iiriplementa- 

ç&o é viável graças a uiri eiriprego airida mais matmiaticamente sofisticado dessas 

tiicriicas. 



Capítulo 4 

Criptografia Baseada em Identidades: 

I d e n t i t y  Based  E n c r y p t i o n  (IBE) 

proposta de uso de criptografia por identidades feita por Adi Shaniir em 1984 

A 121. idealizavii o liso de idriitifici~dore~ pessoais (que distingiieni iinicaniente 

um eleruiento eni imi grupo) 111-1 geração de iini par de chaves li&-aleatbrias para 

uni sisteina de criptografia com chaves assinibtxicas. Com esse par de chaves, seria 

aplicado iim algoritmo cript,ográfico c*i?jo texto cifrado poderia ser produzido e re- 

ciiperado com unia e outra chave, da niesma forma conlo nos sistemas tradicioriais. 

-4 idkia de poder prodiizir uma chave píl1)lica de forma não-aleathia e de deduzir 

uma chave privada a partir dela, naqiiele rriornento, parecia tiio inovadora (limito 

enigiriática sob o po~it,o de vista de iniplerrieritação. 

Contudo, quase duas décadas mais tarde, m i a  nova e poderosa aplicação de crip- 

tografia coni curvas elíptica~ ~~~~~~~~ia siirgindo. Assim, eni 2001, lima proposta de 

iilip1erneritac;ao do niodelo siigerido por Shaniir pôde viabilizá-lo em siia pleriit,ude, 

graças ao trabalho de Dali Boriet,h e Matthew Frarildin 131. O trabalho de Boneth e 

Franklin visiializoii o emprego (ir rurvas elípticas na criaqiio dos sist,enias de cripto- 

grafia por id~ntidacles. coristitiiiiido a base do iuodelo qiie pode trazer a idéia de 121 

ao estágio de unia aplicaçao real em todas a,\ suas forrrias. 

De fato, conforrrie será constatado neste capítiilo, teoria por t,i.ás da IBE acena 
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como urna pote~icial melhoria e sinij)lificaçiio do processo de envio de mensagens 

sigilosas corii aplicac;ão de chaves púhlicas. Conforme mencionado no Capítiilo 1, 

essa melhoria deve-se ao siniples fato de que, nesse rnodelo, essas chaves são obtidas 

atxavés de identitiades "escolliidas" e não por int,erm6dio de urna seqiiência de bits 

gerados aleatoriizriie~~t;e, corno xcorit,ece nos sistemas de chave píiblica "t,radicionais". 

Este capít,ulo 11iisc:a detalhar iim pouco iiiais a teoria envolvendo criptografia 

por identidades, citando alguns dos conceitos básicos, porém necessários, para uin 

entendimento inicial dessa tkiiica. Serão vistas, tambéiii, possíveis aplicações desse 

t,enia rias mais diversas áreas de segurança, como sigilo, autenticidade (assinatura 

digital), troca de chaves, processos de aiitenticação e controle de integridade, assim 

como a adoc;ão da, IBE dentro do contexto de e-mail seguro, aplicação central da 

propost,a contida neste trabalho. 

Teoria Básica 

4.1.1 Infra-estrutura de Chave Pública 

No Capít,iilo 2, ao definir sistemas de chave píiblica (ilustrados atravvés da Figura 

2.2), iriiiit,os detalhes relativos ri. geração, obtenção e gerenciamento de chaves não 

foram coirieiitatlos. Esses aspectos, de siinia iniportância qiiando dese,ja-se implantar 

esse tipo de tec:nologia em iirn ambiente comercial, são abordados pelo qiie pode ser 

deiioiriinado de I~ifra-estrutiira de Chave Píiblica (ICP), tariibéiri chamada de Publzc 

Key InifioOestruct~~e - PKI. 

I n f r i z - t r t r a  ile chave píiblica foi introduzida no niercado ainda nos anos 80, 

trazendo algiins conceitos fiindarneritais ao emprego de cript,ografia assiniét,rica no 

mundo real. Dessa forma, aspectos relacio~iados a política5 de acesso, tais corno: 

qiiais iisuá.rios t,Cni direito de acesso, eni qual rede, eiri yiio nível oii por qiianto 

tenipo esse acesso está vigentx, et,c:, siio iinidos a identidade pública de iini dos 

participaiites do sistenia e. jiii~to com sua chave públic~~, tlSo origem ao que pode 

ser definido coiiio "cwtificado digital". 
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Dessa forma.: o certificado digital (:oritérri, alCni da identificação pessoal do ele- 

n~ent~o, siia chave pública e tleniais inforniações necessárias ao se realizar iirria opera- 

ção segiira, corrio data de expiraçáo. Esse pacote de dados C "assiriado" tiigit,almente 

por lima entidade denorriinada de Aiitoridade Certificadora, atra.vés da chave pri- 

vada que soniente essa autoridade possui. Assim, sempre que se desejar verificar 

uni certificado assinado por uma autoridade certificadora, basta aplicar a chave pú- 

blica dessa aa~toridade e c:orist,a.tar que somente ela poderia ter emitido essa espécie 

de documento eletrônico. Os cert,ificados são, eni íiltiina iristâricia, iiina forma de 

aiiteriticar e "ligar" a identidade de iirn elemento a sua chave pública, de forma in- 

dissolúvel, por terripo limitado e coni características especificas, caso essas sejam 

necessarih?. 

,4 Figura 4.1 í: iim det,alhmient,o do qiie já havia sido apresentado na Figura 2.2, 

incluindo os conceitos de ICP mencionados neste capítiilo. 

Figiira 4.1: Criptografia Assini6trica corri Certificação 
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Passo 1 B solicita iim certificado a unia Autoridade Certificadora, pa,~sando a 

siia, ideriti(1ade ( I d B )  e chave píiblica (CpuhB); 

Passo 2 B diviilga seu certificado eni algiiin diretório de c:ert,ificados; 

Passo 3 A ol)t,krri o cert,ifi<:ado de B,  cor11 o identificador IdB e, aplicarido a chave 

pú1)lica da Aiit,oridade Certificadora,, verifica iL veracidade e validade 

desse certificado; 

Passo 4 A criptografa o text,o aplicando CpubB e envia essa merisagerri para B ,  

terido certeza que somente o "verdadeiro" B poderá abrir essa niensagern; 

Passo 5 B recupera o texto original aplicarido C p ~ i v B ,  que somente ele tem. 

-4 aplicaqiio de cert,ifi<:açáo digital eni processos de aiit,eriticaqão C: de grande valia 

qiiando se deseja saher se o eleitieiito com quem se está conectado i: realirierit,e qiieni 

se acredita ser. 4 Figura 4.2 eserriplifica co~rio uni processo de aut,eriticaçáo pode 

ser feito a partir tia o11tençã.o de certificados entre as partes erivolvidas. 

Figiira 4.2: Autenticação com Certificaçào 

Passo 1 A verifica o certificado digital de B e utiliza a chave píiblica conti- 

da. riesse cert,ificado para enviar a B seu identificador, assim como 
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iini valor N1 aleatoria~nent,e escolliido por ele; 

Passo 2 B recupera os valores de ide~it~ifici~ção de A (IdA) e o níimero gera- 

do por A ( N l ) ;  

Passo 3 B verifica o certificado de A e, wr r i  a chave obtida desse certjficado, 

criptografa o valor obtido da rnerisagein de A ( N l )  atravhs da aplica- 

ção de siia chave privada CprwB. incliiirido outro valor aleathrio N2; 

Passo 4 A utiliza a cIiave píiblica de B (Cpl~hB) aplicando-a ao valor N2 1x0- 

post,o por B. 

Pode ser observado o papel fimlarnental exercido pelas autoridades certificado- 

ras, iirria vez qiie elas são a base mi que o sistema tmi que se apoiar para funcionar 

c~rret~anierite. Um vazaniento de inforrriação qiie deixe a chave privada da autoridade 

viiliier,2vel à cwisiiltas oii unia t h i i c a  de criptografia por chave píiblica qiie não s. ja 

segiirii (eorifornie visto ria Seção 2.4.1) pode1i1 coniprorneter todo o fiiriciorianiento 

desse sistmia. Prevendo essas l)ossil)ilidades, algii~nas sit,iiac;ões de contorno, como 

revogação (er~iit~indo as tleiioniinadas listas de revogação de certificado) e rediviilga- 

ção de cert,ificados, podeni ser necessárias de forma a reest,abilimr o sistema. 

A (:resce~ite exparisão de sistemas baseados em certificação digital acaba invi- 

abilizando, ria pratica, a coricentração eiri uma única aiitoridade a certificaqão de 

toda a coinunidade presente riesse sistema. Dessa forma, estriiturm hierárquicas, 

deriorriiria,das de nioclth de cert,ifi(:ac;ão, podeiri ser n e c e ~ ~ á r i a ~  de fornia a criar 

uma "rede" liieriirqiiizada de ai~toridades certificadoras, a, fim de siiprir a grande 

demanda criada por sisterriris de maior porte. 

Os exernplos de sist,erna,s de cript,ografia assiiriétrica represent,ados pelas Figuras 

4.1 e 4.2 são t,otal~iicmt,e deperident,es da existencia da aiitoridade certificadora, qiie 

fiiricions. c:oiiio uiria intlispesável terceira part,e ria qiial todos confiam. Dessa fornia, 

essa aiit,oridade (AC) é o "elo" de segiiranqa existent,e entre as partes A e B, visto 

que se A confia e111 AC e B t,arnbérri, sempre qile AC ratificar iiiria açao de A para 

B ou de B para A, airibos irão confiar na segiiraiiqa (10 processo. Contxdo, essa 

dependência tras dgiiris inconveriientes, conforme observa-se a seguir: 



4.1 Teoria Básica 5 1 

e Dificuldade de localização dos certificados. A ausência de i m  diretório- 

padrão pode fazer com que a localização de certificados seja difícil, senão 

impossível, iritfeperide~ite de as principais partes erivolvidas erii liiria transação 

estarem oii não coriectadas e disponíveis de forma siinultânea. 

e Necessidade de cadastramento prévio de usuários. Antes de enviar ou 

receber nieiisageris e transações seguras, o usuário l,eni que se fazer conhecido 

pelo sist,erna ICP. Corrio exeniplo dessa necessidade, clientes que quiserem 

conectar-se de forma segura com um servidor Weh que rião é conhecido da 

autoridade ~ert~ificadora. simplesmerite rião consegiiirão fazê-lo. 

e Dificuldade de Gerenciamento do Sistema de Chaves Públicas. Cori- 

forme já foi adiaiitado rieste capítulo (ao se introduzir rnodelos de certificação), 

o crescimento da coiiiuiiitlade de iisiiários e a coiiseqiiente explosiio da derriarida 

por esse tipo de serviço traz probleiiias de gerenciainerito, além de dificuldades 

associadas aos teinpos para revogaçiio de cert,ificados que, eventiialrnerite, dei- 

xem de ser válitlos (piiblicação de listas de revogaqão X estriitirras hierárquicas 

ext,ens;ms). 

Os fatores aciina niotivani a pesquisa e I>usca de soliições que consigam siiiipli- 

ficar o cenário de criptografia com chave píihlica. Novos cenáiios onde, idealmente, 

poderia se disperisai. a figiira de iinia autoridade certificadorri, (bem como os certi- 

ficados) seiri, coritildo, corriproir~eter siia eficiência e segurança do sistema, seriam 

niiiito bem viiidos riesse caso. É exatamente com o intuito de orupar esse espaço 

qiie surge a criptografia de chave píiblica por identidades, que será apresentada na 

próxima seqão. 

4.1.2 Criptografia Assimétrica por Identidades 

A id6ia de projetar iiiir sistema de criptografia corri chave piiblica por identidades 

(Idcrrli t g  Bas~d Enuyptron - IB E),  confor n ~ e  citado no início deste capít,ido, siirgiii 

eni 1984, qtiil~ido Atli Shaniir diviilgoii sua idbia 121 de um iiovo sistema baseado eni 
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chaves assinibtricas. Nesse novo sistema, os elementos seriam capazes de comunicar- 

se de forma segura ou de verificar wsinat,iiras, sem a, prévia riecessidade de troca de 

chave píihlica oii obtenção de iima chiive privada correspondente. Ainda segiirido 

Slia~nir, seu esqiienia assimia a existkricia de iirn eleniento confiável, resporisável 

pela geração de chaves privadas, a partir de chaves piíblicas escolhidas. Esse ele- 

niento pode ser denoniinado coriio Gerador de Cliaves Privadas - GCP (Private Key 

Genemtor - PKG). 

De acordo corn a proposta 121, esses sistmias seria111 ideais piira grupos fechados 

de usiiários, como eseciit,ivos de niiiltiriacionais ou gerentes das ag6ncias de grandes 

baiicos. Contudo, ele tarrihéin se aplicaria perfeitanierite mesmo quando utilizado 

por redes de larga escala, com centenas de geradores de chave privadas e milhões de 

usuários. 

O esquema de criptografia por identidades seria, portanto, um sistema de crip- 

tografia corn chave píiblica com uma nova particularidade: Ao irivés da tradicional 

geração aleatória de iini par de chaves (píihlica e privada) e subseqiiente publicação 

de uma dessas chaves (a pública), iim usiiário poderia escolher siia chave píiblica 

a partir, por exeinplo, da coricatenaqão de seli nome com o iionie da siia empresa. 

Dessa forma, q~ialqurr conibinação de nomes, riiírneros, registros cadastrais, eride- 

reços postais e ate datas, podem ser utilizados eni conjimto na geraçâo de urna 

chave píihlica única para iini deterniiriado participante desse sistema. Qualquer ou- 

tro iisiiário que dese.je, conseqiieiiterrieiite, enviar iima mensagem sigilosa destiriada 

a essa identificqiio que, lia prática, acaba se <:onvert,eiido na própria chave pública 

do dest,iriatArio, poderia f&-10, seiri a necessidade de localização da mesma de di- 

retórios píiblicos de chaves e/oii certificados, como rios esqiiemas vistos até agora. 

l'erificações de mensagens a,ssinadas por chaves privadas que soinente poderiam ser 

obtidas através dessa identificação, tanibé~ri não teria111 siia autoria negada, pois 

soirierite o GCP (entidade confiável) ou o próprio gerador da assinatura têm aces8o 

à, inesma. 

Nesse ponto, pode-se observar que o gerador de chaves privadas é o ponto central 

de fiinciorianieiito dessa clstrut,iira, possuirido unia graiide carga de responsabilidade 



4.1 Teoria Básica 5 3 

dentro dela. Assini como vazarrient,os de informações e senhizs poderiam afetar a 

segurança das autoridades certificadoras, o GCP também pode, a part,ir de sua 

violação, cornproiriet,er a est,abilidade dos sistemas baseados em identidade. 

Coriseqiie~iteirie~it~e, a segurança de sistemas baseados em identidades de~~eride 

de 121: 

o Segiirança dos algoritmos de criptografia ut,ilizados na siia iniplemeritação (co- 

iriiirn a todos sistenias assimétricos). 

o Proteção das iiiforniações secretas armazenada5 dentro do gerador de chaves 

privadas. 

o Rigidez na verificação e checagem da real identidade de iim participante antes 

da geração e forneciniento de sua chave privada. 

o Cuidados dos iisiiários ao arniazeriarern siius (:liaves privadas (tainhém comum 

a todos sisteirias assiirikt,ricos). 

Sitiiaqões de coritorno aplicáveis ao vazaiiient,o de iriformaqão ou violações dos 

princípios citados acima, assiin como nos ambientes certificados, também podem 

ser necessárias. Assim, a validade de chi~ves píiblicas tarnhhi pode fiizer parte 

da geração dos próprios identificadores que compõem urna chave píihlica, de forma 

similar as datas de validades presentes em certificados digitais. Sugestões como essas 

estão presentes rio tral~alho de 131, que será melhor abordado na Seção 4.1.3. 

4 Figiira 4.3, criada a partir de 121, mostra como é possível comparar os três sis- 

temas - criptografia por chave privada, criptografia por chave piíl)lica (tradicionais) 

e por iderit,idades - ria transniissão de i~iforinações sigilosas. 

Também criada a partir de 121, a Figiira 4.4 mostm a corriparação entre siste- 

mas de criptografia por chave píiblica e por identidades em esqiierrias de assiriatiira 

digital. 

A proposta de Sha~nir, coiitiido, ria kpoca em qiie foi idealizada, aiiida não 

periiiit,iiz sua integral irripleinent,ação devido a limitações relacioriadas as tecnologias 
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Figura 4.3: Criptografia por Chave Privada, por Chave Píiblicx e por Identidades 

e algorit,rnos de chave píil)lica disponíveis atí3 ent,ão. Apesar disso, em (21 í: possível 

ericontra,r siigestões de irril)lementação de esqiienias de assinatilra digital baseados 

ern ident,itfades, iit,ilii,a.ndo como fermmenta o RSA. Segiindo Shamir, infelizmente, 

o R.S.4 riSo possiiía todas as propriedades riecessárias i10 fiinc:ionamento pleno de 

siia propo~t~ii,: o qiie iiiil~ossil-~ilitou-o de apresentar siigestões de irriplemeritações 

integrais para a siia itlkia. Na próxima seção será. melhor abordado corno operações 

corri pontos erii ciirvas elípticas possibilit,ara.ni que esse o11.jetivo piidesse, finalmente, 

ser alcarqado. 
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Figura 4.4: Assinat)iira por Chave Píiblica e por Identidades 

4.1.3 Curvas Elípticas Aplicadas & IBE 

Desde sira tiescriqão inicial 12): alguns trabalhos e t e i~ t a t i v i~~  de plena irriplerrien- 

t,ação de criptografiíi. por identidades vinham sendo realizados. Trabalhos conio 1371, 

1381, 1391, 1401 e 141) podem ser citados como referências a esses esforyos. Algumas 

outras soluções de assinat.iira e aiitenticitção, altjerna,tiva,s a proposta de 121, tarrihém 

foiani levaritaixs nos trabalhos 1421 e 1431. 

Firialiiiente, o tral~allio 131 traz iiiiia proposta coiripleta para criptografia por 

identidades. O contexto dessa proposta contém algiirnas definições iniportantes, 

que serão ritadas no decorrer desta seção. Contiitlo, por tratar-se de urri nssiinto 

notoriamente extmso P complexo, esse texto irá se concentrar nos principais aspectos 

necessários ao entendirrierito dessa t , h i c a .  Dessa forma. refer6nria.s serão citadas 

corno valioso coiripleniento ao cmteíido qiie será apresentado aqui. 

Um dos iiiais iiriportant,es fatores para a bem-siiceditfa proposta de 131, está 

na iitilizaqão de cimras dípkici~:, em cor?jllnto corri OS <.21imiados mapas l>ilirieares, 
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confornie tiefiiiidos a seguir. 

Seja Gi e (6'L dois grupos de ordem q para algim valor prirrio grande (I. A 

alteriiativa proposta em 131, utiliza iiiu mapa biliriear ê: G1 x G1 -+ G2 entre esse:, 

dois griipos. Conforme citado eni 131, esse mapa teni que sa.tisfazer as segiiintes 

propriedades: 

1. Bilinearidade: Urii niapeamento ê: G, x G1 -+ G2 í: dito bilinear se: 

2. O mapa 1150 pode ser degenerativo, o11 seja, ele riso inapeará todos os pares 

eni (6, x GI para o eleirierit,o identidade do griipo (62. E rnais, conio G1 e G2 

são griipos de ordem prima, isso implica qiie, se P I? ilrn gerador em Gi , logo 

ê(P, P) 6 iiin gerador em G2 

3. O niapa deve ser coiiipiitac:iorialmerite viável, sendo iiecessário iiiri algoritmo 

ç.,fic.ierit~ para calciilar ê(P, Q ) ,  para qualquer P, Q E G1 

.4plicantio essas propriedades, 6 possível alcizriçar a propriedade de simetria entre 

pares, ou seja: 

ê(S, T) := ê(T, S) ,  b' S, T E G, 

I Se g é gerador de IFy , logo í j  rnod (I apreserit,a F(, conio iniagerri V j ,  O < j < p. 
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Urna vez satisfazendo às propriedades rriencioriadas anteriormente, iirri mapea- 

mento 6 dito mapeanierit,~ "admissível". 

A proposta de 131 sugere, tanihém, a aplicaç5o desses griipos G1 e (62 ao iiniverso 

de pontos de unia curva, elíptica. Assiiri, segiirido Boneth e Fraiiltliri, tem-se que (6, 6 

uni siihgrilpo de pontos "aditivos" dentro da  curva E(IFq), enquant,~ (62 6 o siibgrirpo 

de um grupo "miiltiplicativo~' de um corpo finito iI$, no qual pares de pont,os são 

"rnapeados" em valores. O trabalho de 131 apresenta o ernparelliarnento de Weil 

como opqão de rnapeamerito "adrnissível" deritio do (:oritext,o de curvas elípticns. 

Existe, cont~~do,  iinia outra variac;.áo de emparelliarrient,~ em curvas elípticas que 

tanihkrri gera um niapearrient,o "adrnissível", deriorniriado erilparelharnento de Tate. 

Em linhas gerais, esse einparelha~riento utiliza dois grupos "adit,ivosn com pontos de 

curvas elípticas aplicadas a diferentes corpos firiitos: E(IFq) e E(IF,n,) (k  E Z* é o 

LLgra~i de iinersão" da ciirva considerada 1441) - G0 e G1, respectivarnentx - que são 

rnapeados em i1n1 grupo "iiiult,iplicativ«" G2 (IP,). Assim, a tiefiiiição desses niapas 

tjiliil~ares ficaria lig~iraniente modificada: 

Considerada ainda mais eficiente em terripo de execiição, o erriparelhamerito de 

Tate está present,e nos trabalhos [44], 1451 e 1461. Mais rece~it~emente, a dissert,ação 

de [471, que se propõe a apresentar sisteinm criptográficos baseados em identidades 

pessoais, tanih6m descreve de forma mais específica esse ernparelhamerito. Cabe 

ressaltar que a l j i b l i o t~a  IBE 1481, utilizada na iniplement,ac$io deste trabalho, é 

mais uni exeriiplo de adoqão do ernparelliarnento de Tude. Após iirria análise no 

histórico de desenvolvi~nent,o de 1481, pode-se observar que essa técnica também 

apresentou iim nielhor deserripenho nessa l)ibliot,ec:a, após experi&icia,s iniciais com 

versões anteriores iniplenient,ando Weil. 

Ao definir c~ipt~ografiii por identidades, os autores da proposta 131 apresentaram 

uni esyiieriia coinposto por quatro algoritnios básicos: configura,  Extrai ,  Crip- 

tografa e Decriptografa, conhrme descritm a segiiix. Vale ohservar que, para 

efeito de simplificaçáo, serão mantidas aqui as definições de mapas biliiieares assim 
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conio definidas no txahalho de 131, oii seja, corisiderarido apenas iini íi~iico siibgrupo 

%ditivo" G1 co111o erit,iada do rnapearriento. 

Configura: A partir de urna entrada k E Z+, retorna os parâmetros do sisterria 

(pa,rnnas) e lima chave-inestxa (s). A chave-mestra é fundamental rio trabalho 

do GCP (conforme definido na Seção 4.1.2), pois perniitJe ao iriesmo gerar e 

foriiecer a chave privada de qualquer eleirierito do sistema, a partir da sua 

identidade. Essa. paramet,rização t,arril)éni iriclui a descrição de urri espaço 

finito de rneiisagens M ,  assim conio a descrição de iim espaço firiit,~ de cifras: 

C. Cabe ressaltar qiie todos esses parâmetros serão pií1)licos ao sistema, com 

exceção de s qiie será secreta e interriíz ao GCP. O texto de 131 apresenta esse 

algoritmo coino sendo composto pelas segiiint,es fases: 

1. A partir tie k ,  gerar um pri~rio q,  dois grupos (6, e G2 de orderii (1 e um 

niapa Idi~iear ê: GI x (6, + G2. Escolher, aleatoriamente, iirn gerador 

P E  G , .  

2. Gerar, t,arril)ém aleatoriamente, s t Zq e caiciiiar Pplrh :- SP 2. 

3. Escolher iiiria funç5o de hash H,:  {O, I )*  ---+ G ,  . Escolher outra fiirição 

de lzash H2: {O, l In  para algum 11,. O espaço de mensagens é, então, M - 
{O, 1)": eiiqiianto o espaço de cifras E C = (6, x {O, l I n .  Os parâmetros 

píi1)licos do sistema são parnms = ( q ,  G i ,  ( 6 2 ,  ê, n, P, PPllh, H ] ,  H2) e a 

chave ~riestra,, s E Z;. 

Extrai: Tem coirio entrada paranzs, s e uni I D  escolliido na forma I D  E {O, I )*  e 

corno saída a chave privada drn  Assirri, I D  corresponde a uma cha,ve pílldica 

previameritx escolhida e (irD será siia chave privada correspondente, fornecida 

por esse algorit,rrio. Siias fases são: 

1. Calciilar Qr = H1 ( ID)  E (67 

Criptografa: Tem como entrada yaranss, I D  e M E M e corno saída o text,o 

cifrado C E C. Suas fases são: 

de álgebra elípt,ic;t do Capít,iilo 3. 
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1. Calcular Q l u  = H ,  ( ID)  E (6; 

2. Gerar, aleatoriainerite, I .  E Zq 

3. Obter o texto cifrado C - ( rP,  A# $ H2(gF11)), onde ~ I L ,  = ~ ( Q I D ,  Ppl,h) 

E G.;. 

Decriptografa: Tem coiiio entrada yararns, (Illl e C E C e como saída o texto 

cifrado h4 E M. Considera~ido C = (U, V) E C o texto cifrado gerado pelo 

algoritnio Criptografa com a identitlt-rde ID ,  para decriptografar C iitilizando 

sua chave privada dIo E G';, faz-se: V $ HL(ê(dlD7 U)) = M .  

O1)servaritlo esses algoritmos 6 lmsível rlotizr que, di~rarit~e Criptografa, M é 

criptografado (via ol)erac;áo OU-EXCLUSIVO) coni o hosh de gYIl. Durante De- 

criptografa, V 6 tleciiptografado (tainbhn via OU-EXCLUSIVO) com o hosh de 

ê (dTD,  U). Isso funciona, pois, ao se aplicar as proprie(lades de mapas bili~ieares, 

obtem-se que q;, - ê(dIll, U): 

Ao se colocar em iiso os algoritnios citalos, tem-se qiie: 

C - Criptografa(pnrnn~s, I D ,  &I) 

Decriptografa(pnrams, C, dIll) = M 

A Figura 4.5 mostra como, utilizando cada unia dessas definiqões, é possível 

enviar lima mensagem criptografada entre os elernentos A e B, participantes de iini 

sistema baseado eiii identidades. Atraves dessa figura, é possível tanihhi  observar 

como aplicar iLs propriedades de rnapeameritos "adinissíveis" na via1)ilizac;ão do envio 
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e recebimento tlc, iiwrisagens sigilosas. Co~if'or~iic, siigerido rios algorit,mos l~ásicos 

Criptografa c, Decriptografa, esse exemplo tam1)firi aplica a operaqão CB para 

realizar a, rriptografia. sirriPt,rica atraví's da chave k. 

Ainda a respeito da Figura 4.5, cabe ressaltar que a operação $ não necessaria- 

i~ieiite será i~tilizada (principal~rieiite riiim cenário de aplicação real) ria criptografia 

sirri6tricaa da rriensagtm atmvés da chave k .  Conio exemplo disso, na irriplerrientaç5o 

proposta riestc, trabalho, essa tarefa I? feita corri o liso de unia iiriplenientaqão do 

DES (Seção 2.1). 

Figura 4.5: Cript,ografia por Identidades Aplicada a Troca de Ikíensageni Segura 

Passo 1 Configura: O servidor de chaves (GCP) escolhe unia chave secreta s 

(dime 111estxa) e iini ponto P, calcula sP e piihlica (P: sP)  

para seili, iisiiários; 

Passo 2 Criptografa: A aplica um hush ria identidade de B (ex."l-)Qh.coiri") 

rnapearido-a para um po~ito na ciirva, I D B ;  
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Passo 3 A gera, alei~t,oriairierit,e, iiiri valor r ,  calcula lima chave k - ( r IDn,  

s P ) ,  qiie é iitilizada na criptografia (simétrica) da niensageiri, e 

envia o t,exto cifrado jiinto coiri 7-1' para B; 

Passo 4 B ,  ao recel~er o conteíido cifrado, solicita ao GCP unia chave privada 

que fiincione com siia identificaçào sID13; 

Extrai: O GCP, entiio, calcula sIDB e retorna a B como siia chave 

privada; 

Passo 5 Decriptografa: B recilpera, ent,ão, a chave k calcularido: 

(sIDo, r P )  =: ( r1  DH, s P )  (restabelece iL chave k: original). 

4.2 Aspectos de Segurança dos Mapas Bilineares 

No exernplo apresentado pela Figiira 4.5, 6 observado que a segiiranqa do sistema 

apreserit,a,do esta, parcialnient,e, rio não-conhecinmto dos pontos r I D s  (r gerado 

aleatoriarriente por A) e s IDH (chave privada de B). Essa segiiranqa independe 

do fato dos pontos qiie realizam "pares" coiri esses, no rnapearnento eni qiiestão, 

serem píiblicos (sP e r P ,  respect,ivainerit,e). Logo, a chave k, utilizada na crip- 

tografia dessa nierisagein~ sonie~ite poderia ser reciiperada com o conheciirierito de 

r I D B  011 s I D ~ ,  e a conseqiierite aplicaçiio do niapeamerito junto a seus respectivos 

LLpares". Nesse c:ontexto, ainda qiie iiiii ati~carite " t,entasse obter a chave-mestra s 

(o (pie daria, acesso à s IDR)  atravk dos paranietros públicos P e sP,  o Prol>leina 

do Logaritmo Discwto em Ciirvas Elípticas (PLDCE) torriaria essa unia tarefa 

Contido, essas garantias podem não ser suficientes para outros esqiiemas eri- 

volvendo criptografia por identidades e, mais precisamente, mapas bilineares. Na 

Figiira 4.G, os elementos A, B e C trocam cliaves atravbs da aplicaçao de iiin enipare- 

liiarrierit,o ê: G1 x (6, -+ G2. 

"Elemerito que plarieje il. invasao ou violação de uni sistenia de segiirmça. 
'Confosnie vist,o iio Capít,iilo 2. 
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Figura 4.6 Tripla Troca de Chaves corri Mapas Bilineares 

Passo 1 -4 geri), (I. P diviilga, a P ;  

R gera h e divulga bP; 

C gera c e divulga cP;  

Passo 2 A calcula h: = ê(bP, cP)" =: (gh")" = gahr: = ê(P, P)ah"; 

calcula li: = ê(",P, Cp)h := = f h c  r: ê(P, P)"h"; 

C calciila li: = ê(nP, bP)" - (go,h)r: clahc - $(P, p)"h"; 

Passo 3 nP ,  bP e c P  sc2o conhecidos; a,, b,  c não podem ser obtidos (PLDCE) 

li: q p ,  p ) a h c  -- g"hc é a chave secreta ~oni~arti l l iada, 

P e y sao geradores em G1 e G2: respect,ivamerit,e. 

Numa. análise tia Figura 4.G: seria possí\~el imaginar que, mesmo não conseguindo 

extrair os valores (I,,: b e c (garantia do PLDCE), um invasor poderia, atravtvés de um 

ataque passivo qiie LLesciitasse" os valores aP ,  bP e cP, tentar obter a chave k - 
ê(P,  P)"."'. Cont,iido7 isso 1150 I? possível g r a p  ao Problerna Diffie-Hellman Bilinear 

(Bilinenr. Di2'fie-Helln~mn Pr.ob1em - BDHP. -4 seguir, serão definidos esse e alguns 

outros pro1)lerrias relacionados, conforme apresentados em 131. 

e DDHP - Decision Diffie-Hellman Problem. Sejam a, 6 ,  c, n E Z, e P E 

Gi , onde n é a ordem de P e q 6 um prirno grande: 
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Prohlenia: Dados P ,  nP, bP, c P  E G1 , decidir se (: - nb motl n,. 

Aplicando hilinearidade, tem-se que, para um valor a verificar c, 

caso ê(P, cP) - ê(aP, bP) H c =I ab rnod 7%. Assim, o DDHP 

í: considerado iim proldema "f;íciln se aplicado a erriparelha~rieritos 

"atlrriissíveis", pois tanto o cAlciilo tle ê(P,  cP) qiianto de ê(aP,  bP), 

por definição, devem ser conipiit,acionalmente viáveis. 

CDHP - Computational Diffie-Hellman Problem. Se.jarn a, b E E, e P 

E (61: 

Problenia: Dados P, IIP, bP E G , ,  (:al(:ular obP. 

Coriio o PLDCE 1.5 uiri prohlerna de "difícil" soliição, o CDHP tam- 

bem 1150 apresenta algorit,nios em tempo siib-exl>orie~icial para resolvê- 

10 (6 c.oriipiit,acioiialnie~it,e intratável). 

GDHP - Gap Diffie-Hellman Problem. S.ja (61 iirn griipo onde o DDHP 

í: tratável, o GDHP consiste em resolver o CDHP para esse griipo (6,. 

BDHP - Bilinear Diffie-Hellman Problem. Considerado iiina "variante" 

do CDHP, consiste em: 

Pro1)lenia: Dados P ,  c f l ,  bP, c P  E G1, calciilar ê(P, 

Assim corrio o CDHP, trata-se de iiin problema (:orriputacioiialment,e 

irit,ratável. 

Cabe ressalt,i~r que variações desses prol~lenias acima, denominados "co-problemas" 

((:o-DDHP, (:o-CDHP, co-GDHP e co-BDHP) a.plicarn dois griipos "aditivos" distin- 

tos ((6, e G2) no ellilliciid~ de cada iirn desses "co-pro1)leiriasn. Essas co-variações 

s50 íiteis ao se analisar elripi~relliai~lt~ntos que trabalhem com dois griipos de entrada 

distirit,os como, por exeniplo, o einj>arelhainent,o de Tate. 

Ao ol)servar a vinciila~ão entre a soluc;&o do BDHP e a soliqão dos demais 

probleiiias associados, verifica-se que, a não ser pelo DDHP, trata-se de uma cadeia 

de prohlemíis; coinpiitaciorialrriente iriviáveis. Dessa foriria, voltando à Figiirs 4.6, 
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vê-se que O BDHP serve como garantia de qiie iim atacante jamais consegiiiria extrair 

a chave k == ê(P, ,yabc somente através da escuta de nP, bP e cP. 

É possível concliiir, e n t h ,  que a segiirariça de rriiiitos dos sisterrias baseados em 

erriparelhanientos 6 liiria coqjiinção dos probIernas vistos riesta seção com o PLDCE, 

proposto pela criptografia por ciirvas elípticas. 

Vantagens e Desvantagens da IBE 

A seguir, serão list,atlas algiimas das principais vantagens e desva~itagens associ- 

atlas à adoqáo de cript,ografia por identidades. 

Vantagens: 

o Dispensa a existência de um diretório de chaves públicas. Ao se 

adotar iiin padrão de geração de chaves píildicas a partir (ia formação de uma 

identidade, todos podeiri aplicar a inesrna. fiinção ria obtmção da chave pública 

de qiialqiier el~niento do sisterria. Isso é unia grande vantagem, devido ao fato 

de "livrar" o sist,ema da necessidatle de existiiricia de iiin diretório píiblico e de 

todos os fatores advindos dessa necessidade, como localizaçiio, disponil->ilidade, 

gerericiairiento deiriais aspect,os relac.ioriados a rria~iuteriçiio do mesrrio. 

o Flexibilidade na escolha de um gerador de chaves privadas. A crip- 

tografia por identidades acaba perniit,irido que o papel de GCP se.ja exercido 

por qiialqiier rlerrieiito de c.onfia~ic;a dentro de iirri grupo. Assim, desde que a 

esse elemento este.jarri confiados os parârrietros riec.essários a geração de totias 

as chaves privadas, ele pode nianter o papel de geradoi de chaves dentro de 

sua empresa oii dorriíriio, dispensa~itlo a riecessidade de ut,ilii,aç;to de entiditd~s 

ext,ernas para esse firri. Segundo o exemplo citrado erri [47], o próprio presidente 

de i m i i  empresa poderia exercer essa fu~içáo dentro da sua corporação. Na 

proposta de exterisiio SMTP qiie será abordada no Capítdo 5, esse papel pode 

ser, opciori;~lrrierit,e, exercido pelo próprio servidor de mensagens. 
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Possibilidade de recuperação de chaves privadas. O fato do GCP poder 

gerar, a qiialqiier tempo, qiialqiier chave privada dos elenientos sob o seu do- 

mínio, possibilita qiie chaves privadas perdidas possam ser recuperadas. Dessa 

forma, mensagens criptografxlas ou mesmo assinadas com base no par de cha- 

ves previaineiite estabelecido podem ser reciiperadas oii verificadas, respecti- 

vamente. Eiri algiins casos, o poder de gerar t o d i ~ ~  as chaves privadas aferido 

ao GCP pode acabar representando unia garantia de segurança. Eni 1471, é 

possível eiicoiit,rar siigestões de situações críticas, onde uma iiitiisponi1)ilidade 

parcial ou definitiva, de iim elemento que não tenha confiado sira chave privada 

a ninguém podeiii cornpronieter a segurança de lima empresa, oii até mesmo 

a lLSegilra~iça Nacional", caso essa ent,idade venha a se tratar de iirn órgão de 

inteligência tlo Governo. Sistemas assimét,ricos tmdicioriais não perniite~n essa 

re<:iq)erac;iio, pois o principal aspecto de segiiranqa do sistenia está jiistarnente 

ria irivia.bilitlí~de c:oniputjacional de reest,abelecer urna chave privada a partir de 

sua chave píiblica corresponderite. 

Não é necessário ter uma chave pública configurada para começar a 

participação no sistema. Conforrrie pode-se observar na Figura 4.5, quando 

iim eleniento A preciso11 enviar lima niensageni para B,  não foi necessário qiie 

B tivesse reqiiisitado iiin par de chaves previamente. Dessa forma, o processo 

de envio de texto c:ifrado fica bastante simplificado, pois soniente quando o 

destinatário desejar verificar o wnteíido recebido 6 que o iriesnio solicitará 

ao GCP iiina chave privada para essa finalidade. Nesse ponto, deperitlendo 

da política de vrzlitiade de chaves adotada, o destinatário poderá prosseguir 

utilizando a niesnia chave privada ria abertura de futuras mensagens a ele 

destinadas, ao rrienos enqiianto seu par de cliaves for válido. 

Dispensa a obtenção de certificados. Devido a própria nat,iireza da gera- 

çr2o tias chaves pílldicas, ontie são ut,ilizados os dados e identificação próprias 

do elemento participante, deixa de ser necessária a existência de iim certifi- 

cado digit,al que correlacione urna identidade a uma chave píib1ic.a associada. 

Co~iseqiient~enleiIte, fica dispensado o uso da infra-estrutura de chave píiblira 

e de toda a complexidade de gerenciamerito e demais ;tspectos relacioriados a 
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rrianiitmqão dessa estruturas. 

o Vantagens na aplicação de criptografia com curvas elípticas. Devido 

íio fato de aplicar criptografia com curvas elípticas, sist,emas 1)aseados em itieri- 

t,idaties acabam se beneficiando das vantagens relacionadas a essa tecnica, de 

acordo com o que foi visto na Secão 2.4. 

Desvantagens: 

e Riscos relacionados à manutenção da chave-mestra no GCP. A manii- 

tenqão da chavtve-mestra, (10 sistema haseado erri identidades dentxo do gerador 

de chaves privadas pode trazer riscos relacionados à revelaqão ou vamrierit,o do 

seu co~lteíido. Urna vez obtida essa chave e, aplicando os dernais parâmetxos 

públicos do sistmia, qualqi~er elemento não-autorizado conseguiria produzir as 

chaves privadas de todos os participantes do sistema. Essa falha de segurança 

iria perdiirar cmqilarito iiiio fosse descoberto o roubo desse dado, quando, então, 

o GCP teria. qiie regerar unia nova chave-mestra e divulgar novos parârrietms 

globais p u a  o sistema. Assim, passa a, ser fiindameiital que a chave-mestra 

esteja prot~gitla por um sist,ema bastante rohiist,~ a fraiides e invasões. Os 

t,rahallios de 1471 e 1491 siigereni a ;iplicaqão de uiíllt,iplos GCPs, de fornia 

a distril~iiir a responsabilidade da gerasão de chaves entre vários elementos. 

Ainda ria sugest,ão de 1471 e 1491, niini cenário com inílltiplos GCPs, a segii- 

rariqa do sistema somente estaria conipronietida caso todas as çhaves-niestras 

fossem ol)tidas, pois iis chaves j>tíblica e privada de cada elemento siio uni "so- 

rriat,órion de t,oclas as (:haves pílblica e privatla adiriiiiistradas por todos esses 

GCPs. 

o Riscos relacionados a um GCP não-confiável. Uni outro ceriário de 

viilrierahilidade que pode ser aplicado a existencia de uiri gerador de chaves 

privadas estA relacionado a própria idoneidade desse GCP. Um GCP rião- 

itl6neo podrria se beneficiar da chave privada de iirri tios elementos para, por 

exeniplo, forjar assi~iatiiras corri a finalidade de produzir falsos documentos. 
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Nesse aspecto, o traballio de 1501 sugere soliiçóes para sitiiaqões em que possa 

ser necessário ter qiie lidar coin GCP "11~0 confiáveis", onde a chave privada de 

uni elerilent,~ será c:ornposta, além da ctiave calciilada pelo GCP, por um valor 

aleatório qiie soment,e o portador dessa chave poderá saber. 

Questões associadas a implementaçáo de emparelhamentos. Fatores 

como dificuldade de implerrientação e, principalmente, ~nelliorias de desempe- 

nho de emparelhaineritos, ainda merecerri destaque no universo de desenvolvi- 

mento de sistemas 1)aseados em identidades. O trabalho de 1461, embora apre- 

sente o einl)arelhaiiieiit,o de Tute como iinia atraente alt,erriativa, não chega a 

tornar sistemas haseaclos ein iderititiades mais rápidos que sistemas assimétri- 

cos tradicionais, apesar das vantagens estabelecidas pela iitilização de ciirvas 

elíptias. Nesse sent,ido, o traballio de 1451 chega a traçar iirii comparativo de 

te~npo de execução de esquema de asinatiira digital desfavorável a opção hase- 

ada em identidades, qiie chega a ter iim desempenho global sete vezes inferior 

ao RSA. Contiido, trabalhos mais recent,es como 1511 têni conseguido superar 

o desempenho do RSA para. verificaçiio de assinaturas e tenipo de criptografia, 

através da aplicaqiio de curvas hiperelípticas. 

Um balanço geral entre aspect;os varit.josos e desvanta.josos, mesmo considerando 

questões de deserripenho, cii.jo processo de pesquisa ftttalmente irá reverter, confirma 

a cript,ografia por identidades como sendo iinia prornissora área dentxo do escopo de 

segurxiiqa da i11foriiiaç;lio. Segundo 1471, sistei~ias baseados em identidades "podem 

ser corisideratlos o estalo da arte" em criptografia. 

Dentro do promissor potencial trazido pelos sistemas baseados ein identidades, a 

próxima, seqão pretende levantar algiins estudos e variaqóes de aplicaqão envolvendo 

essa técnica. 
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4.4 Estudos, Propostas e Aplicações Existentes 

Apesar da proposta de implenientação coiitida neste t,rahalho co~iceritrar-se ria 

troca sigilosa de Inensagens eletrônicas (conforme será visto no Capítulo 5), a lista de 

possíveis iitilizaqões para sistenias baseados erii ideritidades é bem mais abrangerite 

qiie isso. As variwç8es de sistemas qiie iitilizain mapas bilinea,res é airida mais ampla, 

pois iitilizam a base teórica dos sisteiiias baseados em identidades aplicada as mais 

diversas áreas. 

A seguir, 6 possível observar algumas d i ~ ~  possíveis variações de utilização dessas 

técnicas em diferentes cenários. 

0 Autenticidade e Marcas D'água. A dissertação de (521 merece desta- 

qiie como urn interessante exemplo de aplicaqão de ernparelharriento bilinear. 

Esse tral~alho visa arialisar algoritmos para localizar alterações em imagens 

digitais, oferecerido integridade; autenticidade e irretratabilidade, através de 

"niarcas d'água" digitais. Coni esse fim, algoritmos que apliqiiein criptografia 

assiiii6trica sao iitilizadas de forma a gerar assinaturas digitais compactas, as 

chairiatlas "nii~rcas ti'ágiia". Essas assinatiiras siio iiicorporadas aos arquivos 

de irnageiih sem, cwiitudo, afetar a qualidade das mesiiias. A proposta de 1521 

apresenta lima aplicação eficiente do emparelhamento de Tate no seu trabalho 

de iiiiplerrientaçiio. 

Sigilo Programado no Tempo. Um ciirioso exernplo de aplicaqiio de cripto- 

grafia por identidades está no trabalho proposto pelo laboratório da Hewlett- 

Packard em 1531. Nessa proposta, iini servidor de chaves assiin6tricas gera, 

periodicamente (a cada minuto), urna chave destinada a abertura de mensa- 

gens criptografadas. A criptografia dessas mensagens foi, intencionalmente, 

constriiída com uma marca de tempo (data e relógio) específim. Dessa forma, 

mensagens criptografadas sornerite podem ser abertas qiiando o servidor de 

chaves divulgar, rio instarite programado, a chi~ve necessária a siia abertura. 

Observa-se que a aplicaçiio de criptografia por identidades é fiiridaniental na 

imp1ementac;ã.o dessa i<lEia, urna vez que o papel de chave pública é exercido 
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por iinlii coinbinaçiio de calendArio corri hora de abert,iira (essa seria a "ident,i- 

dade" no sistc.rii;t), ericliianto a chave privada correspontiente é a diave (gerada 

com hase iiessa data e horário) periotlicanie~ite pelo sistenia. 

o Privacidade e Atendimento Médico. Outro trabalho tanihém proposto 

pelo laboratório da Hewlett-Packard pode ser visto em 154). Nesse trabalho; 

é feita unia breve tlisciissão solm (:onio a criptografia por identidades pode 

t r a ~ e r  1)enefícios dentro de contextos que envolvairi serviços de atendiniento 

rnkdico e questões associadas a privacitfade e sigilo de informações relativas 

a pacierites. Vale ressaltar que o tral~alho de 1541 foi feito com hase em uma 

análise dessa iiatimiía de sistema, qiie ciilrriiiioii com a siigestão de sistenias 

1)aseados erri idetitidatles corno iirria opção barata e com gerenciamento siinpli- 

ficado ria soliiqiio de qiiestões envolvendo co~ifidericialidatie de dados rnédicos. 

o Cartão de Crédito na Internet. O trabalho de 1551 apresenta uma apli- 

cação do eiiiparelharriento de Wez1 na inipleineritação do liso de cartáo de 

crkdito para compras da Ir~ternet. Esse esquema dispensa a existência de sis- 

tenias firianceiros diirarite a confecção de lima negociação e1etrônic.a. Assim, 

essa proposta garante a autenticidade de um cartão de cr4dito sem, necessa- 

riamente, depeiitler (ia . j u h  e consulta de i m a  instituição financeira durante 

uma transação. 

o Esquemas de Assinatura Digital. Dentro da categoria de propostas para 

assinatiira digital, iridepeiitiente de aplicações direcionadas a iiiri determiriaclo 

uso, illllii variedade de estiidos pode ser encontrada. Entre algiimas das opções, 

é possível citar os tiabalhos de 1561; 1571, 1501, 1581, 1591, IGOJ, 1611, 1621 e 1631. 

Algiins desses tralmlhos apresentarri variações de esqliem&\ de ;tssinat,iira, c80irio 

assinatiira "em anel" e assinatiira "cega", c'jas descrições podem ser vistas 

tarnbéni na dissert,aqão de 1471. 

e Propostas de Troca de Chave. Protocolos de troca de &ave baseados em 

criptografia por identidades são ims dos mais pesquisados ternas envolvendo 

essa t,écriic:a. Exeniplos corno 1641 e 1651 podem ser ci1;atios corrio referhcias 

desse tipo de aplicaqão envolvendo eruparelliamentos de W d  e Tute, respecti- 
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vanient,e. Oiit,ros tral~alhos tarri1)ém relacionados a tmca de chave podeiri ser 

vistos erri 1661, 1671, 1681 e 1691. 

e Protocolos de Autenticação. Como exemplo de aplicação de criptografia 

por itlentitiades em protzocolos de autenticação, o trabalho de [70] pode ser 

destacado. Esse tml~alho propõe iini esqiieiria para eliniiriaçiio de certificados 

em traiisaçks SSL :', através d i ~  adoç.50 de cript,ografia por itieritidades. Em 

co~riiin-I coni a proposta de imp1eineritac;âlo contida nesta dissertação; o trabalho 

de 1701 ta~nhíliii litilixa a biblioteca IBE 1481 eni siia iniplementação. Ainda 

dentro do assiinto erivolverido esquerrias de autenticação, o txahalho de 1711 

tandkiri a,presenta uiria proposta que aplica m a p a  hilirieares nesse tipo de 

processo. 

e Serviços de E-mail Seguro. O serviço de e-mail seguro é, definitivarnente, 

uma das mais naturais aplicações de criptografia por ident,idades. Isso se deve 

ao fdto de se poder associar diret,anient,e (oii parcialnwnt,e) identidades a en- 

dereços elet,ronicos. Entre alguns exerriplos dessa classe de aplicação, pode ser 

citada a dissei.t,açção de 1721. .Já a nível de produto, a solução de e-mo.zl seguro 

oferecida por 141 represent,a uma opção de niercado baseada em criptografia 

por iderititlaties. 

Uma lista tle referências beiii mais coi~ipleta pode ser obtida eni 1731, onde algu- 

mas dessas e cerca de 200 oiitras c3,açõe.s podeni ser encontradas, todas relacionadas 

aos ternas de eiiiparelha~iiento e sistemas 1)aseados em iderit,idades. Pode-se observar 

que a recente expans5o das pesquisas nessas áreas servem corno iridicativo de qiiarito 

proniissor esse assiinto pode ser dentro do estudo de segurança da inforniaqão. 

Finalinent,e, no próxinio capítiilo, pretende-se abordar mais especificamente a 

proposta de irnpleirientação contida nest,e tra1)alho. Esta proposta será focada no liso 

de criptografia por identidades dentro do protocolo de transferência de rnerisagens 

eletxônicas. Assim, é possível aproximar a aplicação de IBE apresentada aqui a urna 

variação cont,ida na classe de Serviços de E-mail Seguro, (:it,ada anteriorrriente. 



Capítulo 5 

Proposta de Arquitetura IBE com 

Extensão SMTP 

C ONFOR ME conieiitado na seção 1.1, est,udos e propostas que visem a faciIi- 

taqão da geraqáo e troca de e-maz1.s seguros trazern novas possibilidades de 

popiili~rização (lesse tipo de scrviço. De fi~to, operaçóes de troca segura de meri- 

sagens ainda estão ~iiilito depende~ites dos tradicionais cenários irnplerneritados por 

ferrarneritas como o PGP ' 1741 e o $/MIME 1751. Por serem 1)aseadas ein geração 

aleatória de chaves e certificac;ão digital, soliições corno essas, embora apresentem 

estriitiiras e hierarquias de certificação distintas, vivenciarri as mesmas dificiildades 

adviiidas da adoçao de iiifraestriit,iira de chaves pílblicas, de acordo corri o que foi 

visto ria Seçáo 4.1.1. 

A proposta de t,ral)alho qiie será apreseritada neste capítiilo, 6 unia variaqão de 

1721, proporido uma arqiiitetiira e irnplenieritação de e-rrr~il seguro corri a coriveniêii- 

cia do uso de IBE aliatia a transparência resultante da aplicação dessa t6cnica dentro 

do protocolo de envio dessas merisageris, o SMTP. Assim, toda a t,roca de parârrie- 

tros, codifica$io, erivio, recebimento e, eventiialrrientr-., decodificaçSo de niorisagens 

estarão witmtidos rio próprio SMTP, de forriia transparente aos usuários (tanto re- 

meterit,e qiianto destinat,áiio). Sornaiido-se isso â simplicidade coni que ils diaves 

' PGP - Pretty Gootl Privxy.  



públicas dos participantes podem ser geramdas (a partir dos seus endereços eletrôni- 

cos), espera-se protiiuir um cenário de fácil aplicação prática, conforme poderá ser 

comprovado a seguir. 

As próximas figuras apresentani unia conlpara@o entre a arqiiitetiira IBE com 

caniinhos para troca, de chave e criptografia indeperidentes (Figiira 5.1) (31 e in- 

corporados ao servidor de mensageni - contribuição deste trabalho (Figuras 5.2 e 

5.3). Nesse sentido, pode-se ol~servar que o processo de criptografia "tradicional", 

niostmdo lia Figura 5.1, se dá  rio nível tia aplicaqáo, que se encarrega de copiar (ou 

pré-instalsr) os pararrietros globais do sistema e cifrar a mensagem de texto origi- 

nal. Os processos ei~volvidos iitilizam esses parânietros e uma cliave pública gerada 

a partir da ideiitdicação do destinatário (ex. h@coni,p.com). Os parâmetros globais, 

nesse caso, precisarri ser obtidos a partir do servidor GCP do destiriatário, que pode 

operar acuniiilando imi o11 niais domínios de iisuários IBE (representados por seus 

eridereços de e-mad). i20 receber uma mensagem sigilosa, o destinatário tem que 

se autenticar com seu servidor GCP para poder obter sua chave privada. De outra 

forma, não seria possível extrair o texto da. inensagerii cifrada recebida no mesmo. 

Figiira 5.1: Cenário "tmtlicio~ial" de e-rnail seguro e IBE 



Passo 1 A ol)t,érri os par&rnetros globais ( (sP,  P)) do GCP vinciilado a B; 

Passo 2 A criptografa a Iriensagem corri lmse na identidade "h@comp.corri" e 

erivia essil mensagem para B; 

Passo 3 B solicita ao sei1 GCP a sua diave privada (caso ainda não a possua); 

Passo 4 GCP envia (at,ravés de algum carial segiiro) a chave privada de B que, 

agora, pode abrir a, mensagem. 

Em contrapartida, no ce~iário proposto ria Figura 5.2, terri-se que o próprio pro- 

tocolo de envio de e-rnail (no caso, o SMTP) irá se encarregar de negociar os pa- 

râmetms globais, específicos do servidor para o qual se deseja enviar a mensagem. 

Uma vez feita essa riegociaqáo, a camada SMTP se encarregaria tanibérii de produ- 

zir o text,o cifrado de foriria trarisparerit,e ao aplicativo. Além dessa transparência, 

obt,eria-se tambérri iinia niaior flexibilidade, presente na, adaptaqão da infra-estriitiira 

de entrega de mensagem segura dent,ro da própria ca~nada de conexão SMTP. Esse 

primeiro cenário dessa proposta possibilitaria uma forma totalmente padronizada de 

operaqão, onde cada servidor SMTP destinatário teria a responsabilidade pela segii- 

ranqa e rnanutenq5o da chave-mestra (s)  qiie viabiliza a gerqão de chaves privadas 

para todos os iisiiários da siia "<:omiinidade". 

Figura 5.2: Exteris.&o SMTP com IBE e GCP Embiitido 



Passo 1 A soli(:it;a à cairiada SMTP que a rrie~isagem para B seja sigilosa; 

Passo 2 O clierite SMTP de A obtéiii os parâmetros globais através do servidor 

SMTP de B ,  utilizarido o próprio protocolo riessa obtenção; 

Passo 3 O cliente SMTP criptografa a rnerisagern e envia a mesma ao servidor; 

Passo 4 O servidor SMTP decodifica a Iriensagem e disporiibiliza a inesrna a B. 

Ainda ria Figiira 5.2, é possível observar que a proposta deixa erri aberto os 

canais entre o clieiite SMTP em arrihos os lados (envio e entrega). Assuriiindo essa 

flexibilidade, garante-se que, diiraiite o processo de travessia dos dados no âmbito 

da In,ternet, os dados estariam protegidos pelo processo criptográfico aplicado à 

nierisagerri &I. O protocolo de entrega da niensagein a B pode, por exemplo, ser 

iinia versão POP3:3 1761 coni processos cle aiitenticaçiio e criptografia robustos. Nesse 

c:ont,exto, anil~os os clierit,es SMTP ( A  e B) ~~oderiairi, t;ariil)éiri, estar diretarrie~ite 

ligil8doi; à seus servit:lores, por exeiriplo, atravks de iini serviço de WebMail. 

Pi~ossegiiintlo iiessa riova proposta, a Figura 5.3 apresenta unia variação do pro- 

cesso de entrega filial e decodificação da inerisageni cifrada em B. Na sitiiação 

niostmda iiessa figiirx, o processo final de decriptografia fica coriceritrado dentro do 

próprio destinatário, sendo esse iirri cenário inteirriediário entre o visto lias Figuras 

5.1 e 5.2. Ol~serva-se tarnbém qiie, nesse cenário "interi~iediário", o servidor SMTP 

1150 rria,is teria a respoia t i l idde  pela segurança e maniitenção da chave-mestra s 

e, difere~ite do visto ria Figura 5.2, o pí~sso de obtençiio da chave privada de B volta 

a existir. 

Firial~iieiite, airida, corn relação à Figiira 5.3, ohservii;.~e que o GCP pode tanto 

estar vinculado ao servidor SMTP ou ao provedor de serviços desse iisiiário à Internet 

(provedor de e - m ~ r l ,  coriesão, etr), quanto a qiialqiier outro GCP iridependrnte, 

conforme visto ria.  Figura 5.1. 

Dessa forma. olwrva-s? nesse novo rnodelo (Figiiras 5.2 e 5.3) a forte ligação 

entre o serl~idor SivlTP e i i i l i  íiriico GCP, ciljos pararnetros são repassados dentro do 

protocolo de trocas de memageris. Esse fato sugere a configuração de sistemas IBE 



Figura 5.3: Exte11s;ZO SMTP com IBE e GCP Independente 

Passo 1 A solicita à caniatia SMTP que a mensagem para R seja sigilosa; 

Passo 2 O cliente SMTP de A ohtkni os parârnetros globais através do servidor 

SMTP de B,  ut,ilizaiido o próprio protocolo nessa obteri~ão; 

Passo 3 O client,? SMTP criptografa a niensageiri e envia a mesiria ao servidor. 

que repassa a niclsnia a B;  

Passo 4 B solicita ao sei1 GCP a sua chave privada (caso ainda não a possua); 

Passo 5 GCP envia (atrl-wks de algiirn canal sclgiiro) a chave privada de B que, 

agora. pode a h i r  a rnensageni. 

iride1mident;es e distintos, e projetados para cada tipo de doiiiínio, como erripre- 

sas; eiiti<la.des goveriiainent,ais, etx. Conti~do, difere~it~es servidores SMTP podem 

respoiider os iriesiiios par,iniet,ros quando, por exenipio, desejar-se configurar iiin 

ímico GCP c:ontrolando mais de iini domínio (por exernplo, iiin íinico GCP contro- 

lando diferentes iinidades goveniarrient,ais, como ministérios e repartic;ões p'iblicas 

relaciona,das). 

As próxiniss seqões irão tratar de fornia mais detalhada o projeto e iniplenienta- 

$50 dessa extensão SllTP, bem coirio recursos, ferrarrientas, coniposi~ão e resultado 
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obtido atí: o presente moniento. O código hnte  prodiizido (e alterado), heni como 

arquivos auxiliares na gcmqiio do si,st,enia estão tlisponíveis, respectivamente, no 

laboratório RAVEL (Redes de Alta Velocidade) da COPPE/UFR.J. 

5.1 Decisões de Projeto da Proposta 

Como, nesta se~iio, estarao sendo descritas decisões de projeto envolvendo uma 

nova versão de prot,oc.olo SMTP coni IBE integrado, vale a pena apreserit,ar uma 

I~reve revisiio so1)r.e algunias defiriiçõw hásicas e objetm envolvidos ~ i o  cenário de 

t,roca de meiisagriis ~l~tr6riic.a~. 

5.1.1 Correio Eletrônico e SMTP 

O serviço de comia rletrônico foi criado em sili1 primeira versão em 1972 por 

R.ay Torrilinson. Desde stiil criação, ni1iita.s arquitet,uras de sistemas e protocolos de 

comiiriicação associados tem sido propostos, sendo que algiiris tornaram-se padrões, 

estando presentes e111 iriíinieros cenários e aplicações reais. 

De forma genkrica, existem, dentro do escopo de correio eletrhico, os segiiintes 

niecanisrnos básicos: 

Mecanismo de Transporte 6 o responsável pelo transporte da merisagem desde 

o spoo14 de saída do remetente atk a fila de mensagens do tlest,inatário, dentro 

do servitloi de e-meil onde esse destinat;irio tem corit,a. Esse rnecariisrno, 

freqiient,eirierit,e, atxavessa redes de largo alcance, fazendo o papel de co~iexão 

ponto-a-ponto entre o cliente e o servidor de transport,e. Como exerriplo desse 

protocolo tem-se o próprio SMTP j7]18]. 

Mecanismo de Entrega E o responsável pela entrega final de merisagens que che- 

gam dentro do servidor de e-rn(1.l.1 onde esse tlestiiat,ário tem conta. Esse 

rnecanisnio; I)asicariierite, "move" a mensagem de dentro da fila de mensagens 

4Arqiiivo ou área tmiporária de mensagens. 
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do iisiiário no seli servidor parti um depósito ou área local (nesse servidor ou 

ein qiialquer oiitra máqiiiria de acesso local) iniplement,a~ido, riorrnalmente, 

algum rnecaiiisrrio de autenticação. Coino exen~plos de protocolos de "ent,rega 

final", tem-se o POP3 1761 e o IMAP 1771. 

De acordo com as definições acima, 6 possível observar qiie o papel realizado 

pelos irie<:iiiiisinos de transporte é fiindament,al dentro da infra-estmrtiira de troca de 

inerisagens eletrôriicas, corriporido a estrutura míniiria necessária ao fiincioriarrierit,~ 

desse tipo de serviço. Cotitiido, desde a criaqio do correio eletrônico, diversas pro- 

postas de padrão de protoc:olo de transporte de mensagens têm sido propostas. Nesse 

h h i t o ,  entre as riiais popiilares propostas de protocolo de correio eletrhiico estiio 

o X.400, especificado em co~l.junt,o por 1781 e 1791, e o próprio SMTP. 

Observa-se qiie, hoje em dia, o protocolo SMTP tem se mostrado iim padrão "de 

fat,on, com iini ~iii~ior nível de popularidade, ficando o X.400 mais restrito i1 algiirrias 

áreas geográficas, t:oiiio Europa e Canadá. Em 1801, pode-se observar de forma mais 

detalhada estudos co~riparat~ivos entre esses protocolos. De iiilia forma ou de outra, 

cliialquer que seja o protocolo idotado, coriforirie pode ser visto em 1811 e na próxirria 

seção, ainda existirão formas de conectar esses diferentes arnbientes, utilizando os 

chrnados goteways de transport,e. 

O SMTP começou a toniar forma de pr~t~ocolo patfrbo para transporte de nien- 

sageris eni 1982, íjiiii~ido foi iniciado o trabalho de fornialização do mesmo, atravbs 

de 171. Desde então, diversas revisões forain propostas (entre elas (81) coni o intuito 

de melhorá-lo e adequá-lo às novas e crescentes necessidades. 

Por se tratar de iini projeto tão ant,igo, criado ainda com o a ciilt,iira de "login 

em servidor", o SMTP ainda giia.rda resquícios e limitações, muitas delas de ciinho 

histórico. Eiit,re essas liniita,çGes e restrições, algiiirias ainda estão remanescentes nas 

ataais versões e iiriplerrientac;ões do protocolo, corrio, por exerriplo, a ohrigatoriedatle 

da iitilizaqao de c:aract,eres ASCII (i~nprirriíveis) no corpo de suas iriensa.geris. 

A seguir, serao listadas algii~nas tfefinições de objetos presentes no padrão e 

cenário de troca de mensagens via SMTP. Essas definisóes ir20 ajudar a entender, 



5.1 Decisões de Projeto da Proposta 78 

,jiint,o corii as figuras apresentadas mais adiante nesta seção, as ])ases desse protocolo. 

Agente de Usuário (tairi1)érri denoiiiiriado MUA - Mail Useí Agent 181) (': o ele- 

mento resporisável por auxiliar o usiiário a enviar e receber rrieiisagens ele- 

trônicas dos servidores SMTP. Como exemplos de agente usuários, tem-se: 

mutt, elnz, Pin,e, Netscape Communicatoí e Ou.tlook, somente para citar al- 

guns. MUAs geralrrieiite sâo utilizados para conectar uma rriáqui~ia local a 

algim servidor SMTP, s. ja para e~ivio oii recehirnento de nieiisagens, alem de 

for~iecer urna interface ;tniig&vel entre o iisiiário e a infra-estrutura de trans- 

porte a qual este iisiiário está conecta,cio. Agentes iisihrios podem iitilizar 

mecanismos locais (ex. pzpes, no caso de arnbiente UNIX) para enviar ou re- 

ceber mensagens de servidores. De outra forma, o próprio SMTP (no caso de 

i~riplementaqões em airihiente Windows) é iiecessário para enviar mensagens 

e, rio caso de recebinieiito, protocolos de entrega co1rio POP3 1761 ou IMAP 

1771 tani1)erri potiern ser iitilizados. A Figiira 5.4 apresenta essas variações de 

ageiites iisuários. 

Agente de Transferência (tarribéni deriorrii.nado MTA - Moi1 Transfer A!len,t 181) 

é o elenierito responsável por consiiniir as mensagens disporiibilizadas para en- 

vio pelos agentes iistiários, encaminhando-as ao agente de t*ransferência (ser- 

vidor SMTP) vinculado ao usuário destinatário da mensagem. Tarri1)éni í: 

possível observar atri~vks da Figura 5.4, o papel desses agentes no cenário 

de trarisferê~icia de rriensageris elet,ronic;as. Segundo 181, existem variações de 

agentes de transfer6ricia qne podem ser necesshrins qiiando o MTA alcaiiçado 

não 6 o agente de transporte associado ao destinatkio final da mensagem. 

Servips de reloy ou goiew~ys podem ser utilizados rio caminho entre o MTA 

oiigern e destino, coiifor~rie pode-se observar na Figiira 5.5. 

Aiiitla com reliqâo a Figiira 5.5, í: possível observar que gateuqs SMTP rea- 

lizam conversões e desconversões de mensagens entre diferentes sistemas de trans- 

porte. Conforme definido eni 181, esses gc~teways também podem realizar o papel 

de .fircwítll (alterando o eridereqo de dest,ino da mensagem), mesmo yiie soirieiite 



5.1 Decisões de Projeto da Proposta 79 

Figiira 5.4: Agentes iisuários e de tra~isporte 

lisem SMTP mi siia entrada e saída. Por outro lado, serviços de d a y  s5o reali- 

zados excliisivaniente por elementos qiie se coniiiniqiiern so~nente via SMTP e qiie, 

por configiiração prévia, aceitem o papel de repasse de mensagens a um sistema 

e entrega. Relnys SMTP normalniente inserem iriformaqiio de tr.o.ce na mensagem 

original sem, coritiido, modificá-la. 

5.1.2 Extensões SMTP 

Com o iiitiiito de viabilizar revisões e ~rielliorias nesse protocolo, o SMTP já 

previ? a c:riac;;"to de variaqões, iricliisive possit~ilit~arido a definição de novos comandos 

e parâmetros. Essas variações são denoini~iadas SMTP Erctension,.~ e estão previstas 
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Figiira 5.5: Sistemas SMTP conforme definidos em 181 

ria R.FC " 181. Ext;eiis<>es SMTP possiierii, iricliisive, padrões reconlendados para siia 

pioposic;ão, confoime pode-se constatar em 19 1 e 182). 

Corno exemplos de variações dessa nat,iireza, podem ser citadas versões de ex- 

tensao SMTP com privacidade e aiiteriticaçiio, como em 1831 e 184). De acordo corri 

o qiie será visto na Sqão  5.2. a proposta de extensão SMTP siigerida aqui também 

biiscoii segiiir o rec.oiiieiidado por 191 e 1821. 

5.1.3 Proposta: Extensão SMTP com IBE 

A idéia de desenvolver uma arquitet,iira de e-m,(d segiiro ria carnada de traris- 

porte dessas mensagens tem como principal objetivo uma sin~plificação maior do 

processo do troca de parârnetros, tradicionalniente dependente de ent,idades exter- 

rias "confiáveis". Assim, esse modelo assiiiiie (pie o próprio servidor SM'TP pode 

%,eqiic?st For Coninirnt S. 
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ser considerado "coiifihvel" siificient,e para esse fim. Co~iforirie visto no Capítiilo 4, 

na criptografia por identilades, nies~rio que um destinatário não necessite ter urna 

senha pública pré-cadastrada em algilm servidor oii diretório confiável para rec:eber 

iIiensa,gens, o remetente precisa obter os par&metros do sistema ao qual o desthia- 

tário esta "virici~latlo". Sornerite após essa ohteriçiio, a çodificsçiio da mensagem, 

ainda no reinetente, pode ser efetivaniente feita. A idéia de transferir essa troca de 

parâmetros para o protmolo SMTP implicaria eni uma ainda maior "traiisparência" 

do processo. 

Conforirie foi comeritado ao definir as variações de agentes (e de acordo com o 

apresentado nas Figuras 5.4 e 5.5), a comiinicaçiio entre uni agente de iisiiário reme- 

tente de unia mensagem e iim agente de t,ransporte destiriatário poderá acontecer 

direta ou iridiret,airierite, depe~iderido do MUA e s t a  oii 1150 na rnesnia mhqiiiria tio 

MTA desse iisiiArio. A Figura 5.G niostra coilio a etapa de t,ro(:a de parâmetros IBE 

pode ser feita, na, forri.~a prevista de~itro dessa nova estensiio SMTP, diretamerite 

entre o iisiiário e o servidor MTA destino (ou algum servidor de d a y  oii gcl,teway 

pé-configurado). Na, c:irc:iiiist,ância apresentada pela Figura 5.G, a iiiensageni se- 

ria repassada já de forma criptografada, entre possíveis estágios de tm~isferê~icia 

(eventmis servidores de relay oii yatewciy). 

Conforirie visto no início deste capítdo, o servidor SMTP de entrega ( S M T P  

Delroery Sgstem 181) pode: i1 partir da decisgo ern al~erto dessa arqiritetiira, fornecer 

dados já eni formato plano" - ficando o mesmo responsável pela geraqão da chave 

privada do destinatário a partir do eridereqo do mesmo - ou repassar a mensagem, 

ainda no foririato cifrado, ao tlestiriatário. Na segunda opqão, o iisiiário que recehe 

a mensagem cifrada passa a, depeiitier da requisic;ão de siia cliave privada ao GCP 

(o Iiiesrno qiie iriforrrioii o servidor SMTP dos dados repassados por esse protocolo 

este~idido). A previs5o dessa possi1)ilidade está soh a forma de um recurso "#define" 

dentro (Ia, i~~lpIe~~iei~t,ação entregue com este tral>all~o. Assini, foi possível gerar dois 

servidores SMTP com comportamentos diferericiados, a partir do mesirio código 

fonte, utilizando a mesrna extensão SMTP em ambos os casos. Isto será visto com 

'Texto eiri forrii;tt,o iherto ou legível (plain tezt,). 
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Figura 5.6: Parâinetros IBE e demais contextos SMTP 

maiores detalhes na Seção 5.3 e nas seções siibseqiientes. 

5.2 Descrição da Extensão 

O principal objetivo dessa extensão 6 oferecer uma forma alternativa de enipaco- 

tamento e envio de iiiensa,gens sigilosas dentro do protocolo SMTP: aliando geração: 

transporte e, e111 algms cayos, abertura de mensagens criptografadas trocadas entre 

os eleineritos erivolvidos. Todo o processo de geraqão de merisagens criptografadas é 

baseado ein cript,ografia por identidades IBE, onde a chave piiblica tio destinatário 

da rilerisageni é iitilizac-la na cript,ografia de uma chave siinRtrica. Essa chave sinié- 

trica de seção 6, por siia vez, aplicada aos dados sigilosos qiie se deseja transportar 

entre as ent,idades envolvidas e somente poder& ser recuperada dentro de iirn dos 

agentes destinatários da rriensageni, também através de criptografia por identidades. 

Dessa forma, agent,es,íclientes SMTP podem "ericapsiilar" o corit,eiído de iirria 
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rriensageni sigilosa a partir de: 

o Identificação se o servidor SMTP possui ou iião o serviço de SMTP estendido 

com IBE; 

o Obterição dos parainetros IBE do servidor SMTP do sistema destinatário; 

o Opciori;tlilie~ite, verificação da validade desses paraiiietros (disc:ut,ido na Seqão 

5.2.6); 

o Geraçiio da chave pfiblica, do destinatário a partir do endereqo de e-rr~,c~l,l do 

niesmo; 

o Geração de parâmet,ros locais (chave siiriétrica cifrada corii diave píiblica e 

pa,râniet,ros globais obtidos) ~iecessários a recuperação dos dados após a entrega 

final; 

o Geração e envio do conteúdo sigiloso junto com parhe t ros  locais criptogra- 

fados. 

Na outra extremidade, agentes/servitiores SMTP ficarri encarregados de: 

o Fornecimento das vxiações de serviços SMTP oferecidos, em resposta ao co- 

nia~itio de saiidaqão; 

o Forrie<:imerito dos paranietros IBE locais, qiiarido esses forem solicitados; 

o Ideritificaçiio de eridereços destinatários para~rietrizados coiri dados de cript,o- 

grafia IBE (parâmetros locais gerados pelo remetente); 

o Recepção da nierisagern e ericaminliairiento desse conteudo, junto com os dados 

necessários à abertura da niensageni, para o cliente final; 

o Opcioiialmeiite, abertilra da mensagem no próprio servidor de entrega, apli- 

cando a, geração automática da chave privada do remeterite para recuperação 

da chave sirriétrica de seção, quando assim estiver coiifigi~rido o sistema. 

A extensão tiescrit,a ~ i & a  seçso prociira seguir o padrão determinado por 191 e 

1821, conforme pode-se constatar lios itens a seguir. 
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5.2.1 Terminologia e Convenções da Descrição 

Nos esernplos, "C:" e "S:" irão indicar lirihas sendo enviadas pelo cliente e pelo 

servidor, res~>ect,ivariierite. 

-4s palavras-chave que definem níveis de requerimerito para RFCs, coriforme des- 

critas em [85), seriio sul~st,it,iiítias nessil descrição por terriios coirio "TEM QUE", 

"NÃO TEh4 QUE", "DEVE, i i ~ Ã o  DEVE", "PODE", "NÃO PODE,  "OPCIONAL- 

IVIENTE", "OBRIG.4TORIAMENTE etc, de forma ii adaptar tais padrões de no- 

inenclat,iira ao idioma eni qiie esse dociirneiit,o está escrito. 

5.2.2 Extensão SMTP com Criptografia por Identidades 

O ~ioilie desse serviço de extensão SMTP é "Extensão SMTP corri Criptografia 

por Ideritidaties"; 

O valor da palavra-c'riave "EHLO" associada corri essa extensão é "IBECRP"; 

A palavra-c.bave "IBECRP" da resposta "EHLO" não possui parâinetros opci- 

onais, servindo corno mera identificaçiio de que esse serviqo é suportado pelo 

servidor SMTP: 

Um novo coniando (cmfornie 181, wrh)  drrioiriiiiado "IBECRP" é definido riessa 

exterisSo; 

0 Uiri novo parkilietro (opcio~ial) utilizarido ii palavra-chave "IBECRP" com uni 

valor ol)rig;rt,oriainerit,e associado, é adicioriado ao corria~ido "RCPTO TO". 

5.2.3 Identificação da Extensão (comando "EHLO") 

Segiindo as próprias detwi-riiriações de 181, caso o cliente inicie iirila conexão 

SMTP com o coniarido "EHLO" (ao invés da alternativa padrão "HELO) e, caso 

extensões SMTP est,e.ja itnplementadas riesse servidor, o rnesrrio deve retornar uma 

lista de todos os serviqos disponíveis e tratáveis pelo rriesrno. 
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O exeniplo a segiiir cl~rrio~istra cano é possível ideiit,ificar as exterisões iiistaladas 

eni iiiri servi<lor SMl'P, atxavb de uiiia simples conexão via comando teln,et do 

UNIX: 

telnet mailhost.ravel.ufrj.br 25 

Trying 146.164.32.67 . . .  

Connected to mailhost.ravel.ufrj.br. 

Escape character is '-1 ' . 

S : 220 ravel .ufrj . br ESMTP 

C: EHLO 

S : 250-ravel . uf r j  . br 

250-PIPELINING 

250-8BITMIME 

250-SIZE 104857600 

250 AUTH LOGIN PLAIN 

C: QUIT 

Connection closed by foreign host. 

Nessa extmsiio SMTP roin criptografia IBE, a resposta a um coiriando "EHLO" 

deve iricliiir a palavra--c.have "IBECRP", serri pararrietros opcioiiais. Assiiri, o exemplo 

a segiiir ilustra. ti11111)hi através de urna coriexão telnc~t na porta 25, a identificaqão 

desse tipo de serviqo no servidor irnpleirieiitado riesk tralxdho: 

telnet dellc400 25 

Trying lOO.l9.l9.l9 . . .  

Connected to dellc400. 

Escape character is '-1 ' . 

S: 220 dellc400 ESMTP 

C: EHLO 

250-PIPELINING 

'telnet - Progrania que iniplenient,a o protocolo TELNET 1861 p u a  conexiio TCP via terminal. 
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250-8BITMIME 

250 IBECRP 

C: QUIT 

Connection closed by foreign host. 

5.2.4 O Comando IBECRP 

O coiriarido "IBECRP" 6 utilizado pelo cliente SMTP coino fornia de obter os 

parânietros IBE locais ao servidor SMTP destirio. Dessa forma, esse corriando não 

possiii rienliiim parârnetm assoc*iado e soniente será utilizado pelo cliente ou agente 

originário da riierisageIn, sendo dirigido ao servidor SMTP do sihkrna destinatário. 

Em resposta a esse co~riarido, a transferência desses parâinetros por parte do ser- 

vidor SMTP se dará atmvvPs da resposta "334 IBECRP server parani", seguida pela 

foriiia serialixada e codificada em "BASEGP dos parânietros do mesmo (restxiqões 

do SMTP (81). Contiido, a ideritificaçiio desse cornarido por parte do servidor não 

deve significar que a coiriuriicação irá, neressariarnente, prosseguir corri a tmnsfe- 

rêricia de dados cifrados. Assiin, o estado interno do servidor iiBo deve ser alterardo 

coino conseqüência da recepção do coniando "IBECRP". 

Unia importante ohservttção ein relaqão a esse coinarido já foi discutida de forma 

rnais superficial em seqões ant,eriores (Figura 5.6). Os parânietxos IBE do sistema 

destinatário deverri ser diretainerit,e consiilt,ados pelo elerrierito que gera os dados ci- 

frados. Em ternios pr&ticos, iim cliente SMTP eni iim agente iisiiário deve ter acesso 

direto aos parâ~lietros IBE do sistenia destino, rriesrno que iit,ilize outros servidores 

de r c h j  oii gatewa?j  no processo de transporte da rriensagem. Ern contrapartida, 

clientes e servitiores i~it~erinediários ( r d a y  e gatewog ,  por exernplo) devem estar irn- 

plenientados de forma a repassar os parâinetros locais utilizados na geração do texto 

cifrado, parâinetros esses que são transferidos atravks do comando "R.CPT0 TO". 

Seiri esses dados, as inforniaçc7es contidas no coinarido "DATA" não potfeni ser di- 

ferenciadas de infoririaqks de texto plano e tainpoiico poder;lo ser reciiperadas no 

"orniat,aç50 de dados hinários eni seqiiência de caracteres "irnpri~riiveis" "A" a I'\", que repre- 

sentam os valores binários 000000 (Oio) a 111111 (63i0), respect,iva,n~ente. 
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sistema destino. 

Após obter os parâmetros IBE transferidos pelo servidor SMTP, o c.lieiit,e deve 

utilizá-los ria geração e cript,ografia de unia chave simétrica de seqão, c~i~jos dados de 

recuperação deveiri ser trarisniitidos dentro do comando "RCPT TO". Essa chave de 

seção deve ser recuperada e, então, utilizada pelo sistema tlest,inat,ário para decifrar 

o t,ext,o t,rarisportxdo at,ravés do comando "DATA". 

De volta à Figura 4.5, os parârnet,ros glol~ais transferidos em respost,a a esse 

comando corresporidein, ainda que de forma siiperficial, ao par de pontos (I', sP)  

contidos naquela figura. O conteíido e estrutiira presente riesses dados, na prá- 

tica. vai bem mais altm desse par de pontos e, para efeito de impleineritação dessa 

propost,a, irá segiiir a paranietrização IBE sugerida pela bil)liot,eca IBE 1481. 

O exemplo a segiiir deirionstra como aco~it~ece iiiria conexão somente para troca 

de parâir~etros: 

S: <Aguardando por conexão na porta TCP 25> 

C: <Abre a conexão> 

C: EHLO dellc400 

S: 220 dellc400 ESMTP 

250-dellc400 

250-PIPELINING 

250-8BITMIME 

250 IBECRP 

C: IBECRP 

S: 334 IBECRP server param 

AAgACQAEAEAAFACUAJQABAAEaWJlLTAuNy4ydGVzdDSQbi85GgMqRRgyIEGslkpE 

075LKALJ10iwOaBOsulkWwzclLvlpxOWEzdHSZQbIssaJff~nB8l~lBhQR5MI9+A 

AAAAAAA//////////////////wACAEcARwACAEAAARqAdIqS5TTmj Jr/A3~rzpw7 

~+dmSk7hl~E~v~g1~~lw~kzN~W~p~rgkV+LzcNMiDb~BcyFIhkl/qTtzCjehbUA 

A A I A Q A A B L ~ S A J ~ ~ ~ I J F ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ G W S ~ C V ~ ~ ~ ~ P ~ S ~ ~ A ~ V ~ ~ Y ~ R ~ Z ~ ~ E + + Q ~ ~ G D W  

~ A I O ~ + ~ J ~ ~ W ~ I D P J T ~ ~ ~ ~ + ~ M ~ ~ ~ P ~ W A A A ~ B H A E ~ A A ~ B A A A E P C ~ ~ ~ + ~ C J J ~ ~ Z ~ O ~  

sx3SmWWMa034Ul+hrAJI+MsrVe017bZ7IS5qlovPV8H4m~5xl~ArSgAfDcEc63Uu 
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ww8dAAACAEAAASZncudpQhbvP4tlRf2Bq/zZ71GkAmJli9oGq89jL41IlKbNnmSH 

/wABAJIaz88MFOxgoNWkZN6YZCFABCCiY9UAAAAAAAAAAAA= 

C :  QUIT 

5.2.5 Parâmetro IBECRP (comando "RCPT TO") 

Corifornie previsto eni 181, coinaiidos padrão do SMTP, corno "R,CPT TO" e 

"MAIL FROM" admitem a criaqão de parâsnetms, assim como valores associados 

aos mesmos. Aproveitando essa possibilidade, essa exte~isão SMTP criou o parâme- 

tro "IBECRP" deiit,io do cornando "RCPT TO". Esse parâinet,ro, qiiarido utilizado, 

rieceshita o b r i g a t o r i ; t e  de iirri valor assoc*iado ao rriesino, valor esse qiie contém 

dados fundamentais íi reciiperação da chave secreta iitilizada na criptografia dos 

dados transportados pelo coniando "DATA". Assini corno os par&metros serializados 

e~iviados através do comando "IBECRP" e os dados criptografados contidos iio co- 

marido "DATA", o valor contido nesse parâmetro tamhérri é convertido em "BASE64" 

para poder viahilizar siia tmrisferencia dentro das restrições desse protocolo. 

Sintaxe: 

RCPT TO: <caminho-destino, IBECRP=valor_base64 

Novamente voltando a Figiira 4.5, o valor contido nesw parârnetro é análogo 

ao dado represe~it~ado pelo ponto rP  gerado p ~ l o  reinetente (riaqiiela figiira, A)  e 

repassado ao destiriatário (B) no 3" passo daquele processo. Cabe ressaltar que esse 

dado é produzido através da aplicação diret,a da API da hi1)lioteca IBE 1481 e, 

assirn corno a paranietrizaqâo do sistema, o mesmo perirmiecerá, no escopo dessa 

111 oposta, vinciilado ao est,abelec.icio por [&I.  

Na exist,ência de iirn coniaiido "RCPT TO" parametrizado com "IBECR,Pn, o ser- 

vidor SMTP deve não sosriente armazenar o valor inforrriado nesse parâriietro, rnas 
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t a i r i hh  assiimir (pie o cornando "DATA" irá conter, obrigatoriaineritcl, dados crip- 

t,ografatlos corri esse serviqo. Clientes/servidores int,errriediários que irnplerrientem 

essa extensão (levem repassar esses dados aos servidores para os qiiais a mensagem 

deva ser propagatla. Na e v e n t d  irnpossihilidade de entrega da mensagem no for- 

mato dessa extensão: esses elementos i~lt,errriedi&rios devem informar aos clientes 

esse fato. 

O exernplo a seguir niostm como pode se dar imia transfeihcia corri sigilo nessa 

extensão: 

S: <Aguardando por conexão na porta TCP 25> 

C: <Abre a conexão> 

C: EHLO dellc400 

S: 220 dellc400 ESMTP 

250-dellc400 

250-PIPELINING 

250-8BITMIME 

250 IBECRP 

C: MAIL FROM: <root@dellc400> 

S: 250 ok 

C: RCPT TO: <julio@dellc400> IBECRP=AAIARwBHAAIAQAABCrl4YPze4Aao9rK 

utn7F6CcPXkmvhPJTEdOWUlgHKEoa3Hoe 

rFdAhbPdF51IMGoayvvSOhBBXiaSkuYw776JYQAAAgBAAAEOnZJNT9zOxciFKhme 

CPCEdFPvkpTfs541FXZDf00DURCGf3jCbm06kYemxptVsm4uW9jkcA2HRSDM7IaO 

b7WIAA== 

S: 250 ok 

C: DATA 

S: 354 go ahead 

C: O H ~ / I E ~ ~ G ~ U I C ~ R ~ ~ ~ G ~ V ~ ~ D ~ ~ G G V ~ W Y C X A ~ ~ ~ ~ P W ~ ~ T C B ~ O T ~ ~ X S ~ U + F B R D X ~ A J  

KMCo8CFZ8ez+WYRhJpZPqUfBtgsmTh2rv30+ZE5ksdNg7vwgHy9f8L8pxL+ORz8+ 

eygoqQHzBsPQpIO+efuV4uwMEZDi7VaPMCDZjuqVbilKUMG8gizOxfLkL3cZeNFF 

n8L4gy8KLKB17AWekmaPO@= 
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S: 250 ok 

C: QUIT 

No iíltiriio oxeinplo, fbi possível iderit,ific:ar a aparêlincia da mensageni, j a ' eni 

forrnat,o cript~ograhdo (o tairi1)íiiri convertida paro, "BASE64" - caracteres ASCII), 

contida dentro do comando "DA4T,4". A seguir, será verificado o conteúdo da rriensa- 

gerri que dei1 origem a essa codificação, eni duas possibilidades de tlisponihi1izac;ão 

no MUA (i~t~ilitário rnnil tio UNIX) do imário destiriathrio: Ainda eni estado codifi- 

cado, sendo riecessAria a ol)tenção de itiria senha privada (e coriseqiiente aplicaciio de 

~tilit~ários de decodificaq2,o da mensagem) ou já em formato decodificado, fornecido 

pelo próprio ageiitx de trarisporte. 

Versão MTA sem GCP: 

From root@dellc400 Sat Jan 15 18:34:24 2005 

Delivered-To: julio@dellc400 

Subject: This is a SMTP IBE Crypto Wessage. 

>>>> Contact your PKG Server if you still have no private keyword to 

open this message <<C< 
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6 possível ohservar no exemplo acima, que o preenchiniento dos dados e separa- 

çiio dos rriesrrios ern seções foram urna rnera decisão de iniplerneritação do servidor 

que repassou essa infoririaqão. Não obst,ant,e a isso, seria interessante o est,abeleci- 

rrientn de imi padriio ímico para a forrriat,açáo desses dados criptografados, de fornia 

a permitir a c:onfec:c;ão de iitilit,ários para decodificação e leitura desse cont,eúdo. 

Confornie será visto riiais adiarite, este trabalho tarrihéni irnplerrienta uma versão 

simplificada desse tipo de ferramerita: o qmail-ibedcr. 

-4 seguir, o corit,~údo dessa mensagem, já eiri forrriizt,o decodificado, ria máqiiina 

do destinatario. 

Versão MTA com GCP embutido: 

From root@dellc400 Sat Jan 15 18:34:24 2005 

Delivered-To: julio@dellc400 

Subject: Assunto da mensagem confidencial 

Primeira linha da mensagem confidencial 

Segunda linha 

Terceira e penúltima linha 

Última linha da mensagem secreta 
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5.2.6 Considerações de Segurança 

Esta seçâo pret,ende abordar algtms aspectos relativos a segurança da soluqão 

proposta riest,e capít~do. Dessa forma, estarão sendo disciitidos três aspectos básicos: 

e Abrangência de Sigilo. Irá descrever atk que poiito as formas de entrega 

final da niensagerri poderão garantir a confidencialidade de lima niensí~gein. 

e Resistência a Ataques Passivos. Tratani situações ein que possa haver 

"esclitas" eletrônicas operando sonierit,e de forma passiva no ambiente de troca 

de rrieiisageris. 

e Resistência a Ataques Ativos. Tratam sit,iiações eni que uni at,acantdo 

possa estar interagindo ou operando, tanto passiva quanto atrivamerit,e (for- 

jando rriensageiis para ambos os lados), corno terceiro elemento dentro de unia 

conexão. 

Abrangência de Sigilo 

Volt,aiido novanierite às Figuras 5.4 e 5.5, pode-se observar que o SMTP não se 

trata, necessariaiiiente, de uni ~necanisino de ligação "firn-a-fim" entre remetente e 

destinatario. Da niesiria formi~, a proposta de um SMTP estendido corri criptografia 

IBE não se propõe, necessariairiente, a cobrir todos os aspectos de sigilo eritm agentes 

usuários. Isso deve-se ao fato de que, de acordo com o observado na Seção 5.1, a 

entrega filial pode, inclusive, depender da utilisuçã,o de prot,oc:olos diferenciados, 

corno o POP3 e o IMAP. 

Contudo, conio essa extensão deixa erri aberto a questão tio servidor de entrega 

decodificar ou não o conteiido sigiloso recebido, fica a cargo do administrador do 

sistenia de e-rn,ail implantar ou náo essa possibilitlade. No cilso de simples "repasse" 

dos parâmetros e dados criptografados, o sigilo da niensagern fica assegurado até que 

o client,e oii agerite MUA devotiifiqiie, ele niesino, os dados recebidos. Por outro lado, 

' O 0  t,ermo at,x:ant,e será utilizado rio decorrer dest,e citpítiilo corri a conotação tle intruso OU 

iriwsor do sist,enia. 
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caso sqja impleirientada a soliição integralmente embutida rio servidor destinathrio, 

algum outro meio complernent,ar de sigilo deve ser incorporado no caminho entre 

esse servidor e o agente MUA. Logo, diferentes políticas de segurança podei11 ser 

aplicadas nos mais diversos casos. 

Resistência a Ataques Passivos 

Quando, ainda, ~ i o  Capít,iilo 1, fora111 tratadas sit,uações em que ferrarneritas de 

escuta eletr6nica poderia111 ser facilsriente operadas de fornia a quebrar o sigilo de 

mensagens elet,r6iiicas, procurou-se enfatizar os riscos envolvidos nessa natureza de 

ataque. Conforrrie cit,ado especificanlente na Seção 4.2 e representado pela Figura 

4.5, as garantias t,rarr,idas pela segurança envolvendo a aplicação de mapas bilineares 

e do próprio PLDCE, na forrria qiie forain aplicadas IiessiL extensão SMTP, fatal- 

mente nssegiirain que rienhiirri atacante que aplique esciita passiva poderia violar a 

confidencialitlade dessas mensagens. 

Resistência a Ataques Ativos 

Outra iiatiiresa de ataque que poderia ser aplicada nesse cenário de SMTP com 

extensão IBE; envolve ataqiies qiie possarri, de algiinia rriaiieira, per~nitir ao ataeante 

interagir corri airibos os lados, intercept,ando e gerando niensizgeiis entre o dirrite e 

servidor SMTP. Numa sitiiação como essa, o atacante pode se fazer passar pelo 

servidor SMTP perante o cliente e vice-versa, de fornia a obter vantagens que o leve 

a violar a segiiranya do sistema. Esse ataque de natureza ativa, também conhecido 

conio m,an-rn-the-rn,rd$le pode ser visto ria fornia de exemplos reais em 1871. 

Irriagiria-se que e m  tipo de abordagem poderia. ser iitilizada pelo atacante vi- 

sando for.jar a transferência dos paranietros globais para o cliente (se fxzendo passar 

pelo servidor legítiirio) e, assim, prosseguir inonit,orando a conexão objetivando cap- 

tmar o conteíldo que somente esse atacante poderá decodificar. Mesrno sendo de 

mais difícil execqão qiiando cornparado a ataqiies passivos, essa natilreza de ataque 

tamhérn pode ser evitada. no escopo dessa proposta. 
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Coriseqiieriterrie11t~, 6 possível c i t a  algumas alterriat,ivas para qiie se possa resol- 

ver esse tipo de sitiiizqiio: 

e Extensões SMTP corn conexão autenticada, con-io, por exerriplo, o SMTP Se- 

guro sob TLS (Seroice Ex;terrsion for. Secure SMTP ooer T.rnrn.çport Layer. Se- 

curit?~) [83], podem ser lisadas em conjunto com a proposta de extensão feita 

nesta dissertqiio, de forma a irnpedir qiie esse t,ipo de abordagen1 obtenha 

6xit,o. -4 proteç5o est,aria no fato de (pie unia coriexão segiira, ao menos para 

f;roea de pariirrietiai de domínio, poderia ser estabelecida. entre os legítti~iios 

cliente e servidor SMTP do dest,iiiat,ário, ficando o atacante irripossibilit,ado 

de conseguir se passar por uma oii outra parte. A Figiira 5.7 i lustn essa 

possibilidatle. 

e Uma oiit,ra alt,ernativa de evitar esse tipo de at,aqiie, seria tainbérri aplicar 

criptografia por identidades e tzsi;iiiat,iira digital lios pariiirietros transferidos 

por qiialqiier servidor SMTP. Assini, 6 possível utilizar corifigiirações fixas e 

de conhecirrient,o geral (inst,alatlos em arquivos locais aos clientes SMTP) que, 

iricliisive, podeiri estar viriciilatfas a urna estriitm-a que erripregile GCPs míil- 

tiplos 1501, independentes e geograficamente distribuídos. Conforme citado 

ria Seçiio 4.3, esse tipo de esqiierna possibilita que a chave privada do solici- 

tarit,e (nesse ciihso, o servidor SMTP) n5o fiqiie rio conhecimento de iirri úriico 

GCP, o qiie confere maior robustez ao sistema. Nessa alternativa, t,odo cliente 

SMTP passaria s verificar a validade dos par&rnetros recebidos, corn lxlse em 

corifigiirações pré-instaladas e válidas para qualqiier domínio. Fin;zlmente, un1 

eventiial atacante ficaria impossibilitado de forjar a assiriat,iira do servidor legí- 

timo, visto qiie seria impossível assinar pariimetros falsos para aquele domínio. 

A Figiira 5.8 exerriplifica esse cenário. 
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5 y l I c ~  1 C'licintc SM1*P 
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Figura 5.7: Ext,eiisão SMTP coin IBE e Parametrizaqão TLS 

Passo 1 A solicit,a i cainada SMTP que i1 nieilsageiri para B sqja sigilosa; 

Passo 2 O cliente SMTP de A o h t h  os parâniet,ros IBE do servidor SMTP de 

B atravks da aplicação de iim canal SMTP seguro coino, por exemplo, 

SMTPI TLS 1831; 

Passo 3 O cliente SMTP criptografa a mensagem e envia a mesma ao servidor 

qiie repassa a inesrria a B; 

Passo 4 B aplica siia chave privada para abrir a nieiisageni. 
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Figura 5.8: Ext,ensão SMTP com IBE e Paramet,rixaçiio Assiriada 

Passo 1.a Clientes SMTP passarri a ter parâirietros locais pré-instalatios e 

~)reviarrieiitt., gera,dos p1:los GCPs eleitos para esse fim; 
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Passo 2.a Todos os servidores SMTP iriteressados em validar seiis parâine- 

txos, solicitam paites de suas chaves privadas a cada iim desses 

GCPs, o1)tendo-as através de canais segiiros; 

Passo 3.a O servidor do domí~iio "comp.coni" assina seus parâ~netros IBE 

com hase ria chave privada construída a partir das demais; 

Passo 1.b A solirita à camada SMTP qiie a mensagem para B s.ja sigilosa; 

Passo 2.b O t.lierit,e SMTP de A obtém os par%nietros IBE do servidor SMTP 

de B que pilssam a conter tanibhi a assinatura do mesmo; 

Passo 3.b O cliente SMTP valida os parâmetros enviados por esse servidor, 

através de parâiriet,ros locais válidos para qiialqiier servidor SMTP; 

Passo 4.b Se os parâmetros são válidos, cliente iit,jliza os mesmos na crip- 

tografia tia mensagem e envia a mesma ao servidor (pie repassa ii 

mesma ik B. 

Passo 5.b B aplica siia chave privada para abrir a mensagem 

5.3 Implementação da Extensão 

O processo de implementação apresentado nesta seção visa dernoristrar lima 

aplicação real da idéia de variação do protocolo SNITP proposta rieste trabalho. 

Dessa forma, preteride-se descrever os passos e decisões tomadas em totias as fases 

desse projeto, 1)em conio os cornponerites de .softwci.re utilizados, como hibliotmas e 

códigos-fonte abertos. També~n serão cit,ados alguns componentes yiie precisaram 

ser i~it~eirarnente produzidos, dentre os quais estarão módulos iitilitários, ferramenhas 

de siiport,e e de teste. 

5.3.1 Decisões de Implementação e Ferramentas Utilizadas 

O primeiro passo tmiado com relação à implerneritação contida neste trabalho 

foi determinar qual airibieritt de desenvolvimento utilizar. Nesse porit,o, acredita- 
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se que a adoção de softu~al-e com fonte aberto eni anibie~ite Liriiix e compilador 

C/C++ tenha sido um dos principais fatores para se alcançar unia bem-sucedida 

inip1einentac;iio dessa proposta. 

Buscou-se também acelerar o processo de desenvolvimento ao niáximo, iitili- 

zando, sempre que possível, bibliotecas e recursos prontos ou eni desenvolvimento. 

Assim, bibliotecas mateniátic.as e criptogrkficxs foram de suma irriportAncia durante 

essa etapa. Da mesma forma, a adoçáo de um servidor de e-mml pronto, tarnbkm 

com código-foiite alwrto, facilitoli de forma sigriificativa a obt,erição do resultado de- 

sejado. E iinportant,e destacar que a utilização do .sc?ft~mre e código-fonte aberto foi 

feita corri totd o1)ediericia aos direitos de propriedade e de iiso v eoin fins piiramente 

acadêmicos. 

Algumas das principais decisões de abordagem e escollias associadas a iniplernen- 

tação dessa extensiio SMTP com IBE, bem como algiimas jiistificativas para siias 

adoções, podem ser vistas a seguir: 

Sistema Operacional GNU/Linux utilizado na versiio de kernel 2.4.20-8 e dis- 

tribuiçâo Red Hat 9.0 (versão 3.2.2-5). 

Linguagem de Programação C como lirigiiagem-padrão de iiso e gera520 de fer- 

ranie~itas de infra-estrutura no anibie~ite de desenvolvimento iit,ilizado. O fato 

do pacott de inensagens eletrônicas original 1881 já vir com código aberto nessa 

lingiiagem e dessa ser a. ferramerita de desenvolvimento "natiiral" para so,ftwal-e 

bksico em airibieiites UNIX forairi determiriarites na iitilização do C "piiro" (ao 

invés de, por exernplo, utilizar o C-!--I-). Logo, buscou-se priorizai o desernpe- 

nho (nienor overl~.eaíl) e a padronização com o código já exist,ent,e. 

Compilador GNU C/C++ , versão 3.2.2, como ferramenta de conipila<;ão e ge- 

raçiio do código execiit,ável produziclo. 

Biblioteca Aritmética de Múltipla Precisão GNU/MP Lib - GMP 1891, na 

versão 4.1.3, riecessária para a geração rnanipii1ac;ão de inteiros grandes. Essa 

bib1i0t~ec.a terri se deinonstxado um recurso eficiente na arit,mética de valores in- 
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teiros de grande extensão, fimlarnen1,ais na iinplerrient,aqão de rot,inns, reciirsos 

e processos i i ~ ~ o ~ i i d o l i  à criptografia. 

Biblioteca de Criptografia OpenSSL 1901 , ria, versão 0.9.7d, conte~ido rotinas 

de criptografia que reíineni robiistez e desempenho, fiiridament,ais para o de- 

serivolvirriento de ap1icac;ões na ;ire% de segiirança. 

Biblioteca IBE de Stanford 1481, na versão 0.7.2, qiie realiza a iinplementação 

de criptografia por identidades nii forma em qiie foi aplicada neste trabalho. 

Pacote de Serviços de E-mail Qmail 1881, na versão 1.0.3, onde foram altera- 

dos tanto o processo servidor SMTP (processo decmon qmail-smtpd paia 

tratanieiito (1e mensagens de chegada) quanto um processo cliente SMTP (pro- 

cesso qmail-remote) coni a finalidade de iniplenieiitar essa extensão SMTP. 

Entre priiicipais razões para essa implenieritaçiio basear-se riesse pacote de 

serviços de P-rnarl, tem-se: Segiirariça do qrnail contra iriv;tsores de máquina 

(aliarido siriiplicidade e i~riplerrientação robusta), coiifia1)ilidade quanto x riiio- 

perda de riiensageris. ótimo desempenho, baixo uso de recursos, entre outras 

vantagens 1881. 

5.3.2 Composição da Implementação 

Esta seçáo descreve todos os cornpoiierites de software, tais como código-fonte, 

scripts, n.~~,ke.files e exe(:iitAveis, criados e/oii alterados e qiie integram a proposta de 

irnpleirientaçáo contida rieste trabalho. Dessa forma,, os compolientes listados aqiii 

não completarri a lista t o td  de arquivos necessários à geração do pacote p a d .  Cabe 

ressaltar que lista t,ot,al de arquivos que c:ompõei-ri essa iniplenieritação 6 extrema- 

mente extensa e não acrescentaria muito caso fosse incluida nesta seção. Contido, 

essa listage~ri t,otd pode ser ol)t,ida de (881 (versão 1.0.3). 

A Tal~ela 5.1 ap~twrit,a iirria estimativa do esforqo de geraç&o/alterac;ão de código 

em relaqão ao código já existente antes dessa proposta de inipleinentaçiio: 
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/ versão / Arquivos 1 Linhas (aprox) 1 

Tal)& 5.1: Software original X produzido oii alterado 

qmail origi~ial (versão 1.0.3) 

qrnml coin estensão IBE 

A seguir, podclse ver o nome e a tlescriçiio de cada um desses 18 arqiiivos cri- 

ados/modificados diirante a i~riplerrierit,ac;;Zo dessa extensão e presentes na Tabela 

5.1. 

o smtp-ibe.h (asqiiivo fonte riovo, com 68 linhas) - C o n t h  todas as definições 

comiiris aos arqiiivos iitilizados na iritegraçiio do SMTP com a 1)il)lioteca IBE. 

criados/alterados 

630 

16 

o smtp-ibe.c (arquivo fonte novo, corn 598 linhas) - Coritérn rotinas iitilit,árias 

e adaptacões necessárias a irnplementação da extensão SMTP com IBE no 

criadaslalteradas 

18000 

2750 

código original do servidor de e-moils qm,arl e nos demais processos de teste 

criados. Baseia-se lias bi1)liotecas IBE, GMP e OperiSSL. 

o qmail-rem0te.c (arqiiivo fonte alterado, agora com 637 linhas) - Iniplernen- 

tação de clierite SMTP, alterado para testes corn a extmsão SMTP proposta. 

o qmail-smtpd.c (arquivo fonte alterado, agora com 813 linhas) - Iiiiplerrienta- 

ção de processo dearrzon de servidor SMTP, alterado para testes com a extensão 

SMTP proposta. 

o qmail-ibepkg.~ (i~<liiivo fonte ~iovo, corri 148 lirilias) - Ii~iplerrient~ação do 

gerador. de parânietros glolx~is aleatórios (do servidor de cl~aves), heni como 

do gerador de chaves privadas para lima ident,idade específica. Essa última 

fiiiicioni~lidad foi criada com o intuito de possibilit,ar a, iitilização da versão 

do servidor SMTP serli gerador de chaves interno. 

0 qmail-ibedcr.~ (arquivo fonte novo, com 365 linhas) - Iriipleinei~taqão de fw- 

rarrienta local para decodificação de e-rnarl criptografado presente no arqiiivo 

mar lho:^; de ilin usuário, utilizarido, para isso, os parâiriet,ros globais do sisteina 
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e da chave privada desse iisuiirio. Cabe ressaltar qiie esse programa tarribém 

foi criado com o intuit,o de possibilitar a utilizaqão da versão do servidor SMTP 

sem gerador de chaves i~it~eriio. 

e ibe.dat (arquivo texto novo, com 15 linhas) - Arquivo de configuração dos 

parâ~riet~ros ljási(oí, C O ~ O  raliii~ilios no sistmia de arquivos e nomes de arquivos 

qiie irão compor a parte configuravel da biblioteca IBE. 

e ibeparam.dat (arquivo texto novo, com 9 lirifias) - Arqiiivo de configiiração 

dos parânietms globais do sistema IBE, corno pontm, escalares e demais parâ- 

rrietros pú1)lic.o~ do sist,ema IBE. Esse arquivo é gerado automaticairiente pela 

ferramenta qmail-ibepkg e o seu conteíido compõe, literalmente, os dados 

transferidos entre servidor e cliente SMTP em resposta ao coma~ido definido 

na Seção 5.2.4. 

e .ibemkey.crp (arqiiivo texto novo, corn 1 linha) - Contbrii a chave-mestra 

utilizada pelo servidor SMTP oii o servidor de chaves (caso o iitilit,ário qmail- 

ibepkg est,qja seritio iisado) para que, a partir dos parlirnetms globais e de uma 

identi(h.de de destinatário, a chave privada correspo~iderite a essa identidade 

possa ser ext,raída. Assim como o ibeparam.dat, esse arquivo t,arribém é 

gerado aiitoirii~ticari~entç: pela ferramenta qmail-ibepkg. 

e qmail-remote (arqiiivo execiitiivel) - Versiio execiitável do cliente SMTP, pre- 

serite lia. distribuição original do qnríiil 1881 e alterado para irrrplemerit~ar a, ex- 

terisão proposta. Esse programa 6 executado através de linha de comarido para 

o envio de mensagens eletrôriicas. 

e qmail-smtpd (arqiiivo execi~t~iivel) - Versoio execiit&vel do servidor SMTP, 

presente ria dist,ribiii<;áo original do qnmrl 1881 e alterado para implernentar 

a extmsão proposta. Esse progrania í: execiitdo sempre qiie lima conexão 6 

al)ç.rt,a corri a porta 25 do servidor de nmisagens. 

e qmail-ibepkg (arqiiivo execiit,ável) - Novo execiithvel qiie irriplerrierita a fer- 

rarrieiit,a de geração aleatória de p;trâiiiet,ros globais do sistema ou, opcional- 
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mente, extrai urna chave privada a partir desses parâmetros e de uma identi- 

dade escolliida. Esse programa I! execxtado por linha de conia~ido. 

e qmail-ibedcr (arquivo executável) - Novo execut,ável que iniplementa a fer- 

ramenta de leitura e processamerito do arqiiivo M~,ilboz com as mensagens 

enviadas a uiri destinatário. Esse programa t,a~iibérri é executado por linha de 

coniaiido e necessita da chave privada do usiiário para poder decriptografar as 

merisagem corititlas nesse arquivo. 

e conf-cc (arquivo de acript UNIX alterado, atiialmente com 7 linhas) - Arqiiivo 

erivolvido ria conipilação do pacote qnzc~z'l, alterado eiri fiinção da iitilização do 

depurador no ainbierite eiii que esse pacote foi regerado. 

e conf-ld (arqiiivo de script UNIX alterado, atualme~ite corri 6 linhas) - Ar- 

quivo e~ivolvido na linkediçiio do pacote qrnnil, alterado também em função da 

utilização do depurador no ambiente eni que esse pacote foi regerado. 

e Makefile (arqiiivo mulcefile alterado, atualmente com 2251 linhas) - Arqiiivo 

necesshio à geração do pacote qmnrl na nova versão (novos módulos, biblio- 

tecas, rncbudes, etc), assirri como a geração dos utilitários corifeccionados para 

teste e suporte à nova extensão. 

5.3.3 Relatório Final de Implernentação 

Corno balanço filial deste trabalho de iniplemeiitação, é iriteressante ressaltar 

iiriportant,es aspectos e ohservac;ões feitas durante e após seu processo de (:oiifwção. 

Alguns desses aspect,os estão relacioriados a dificuldades de instalação e configiiraçoio 

de bibliotecas e pacotes utilizados, passando pelo aprendizado de liso desses recursos 

e, finalmente, pela geração e depuração do so.ftu~ore, tanto da parte alterada quanto 

dos programas t,ot~all~ieiit,e protliixidos. Co~it,iitlo, esta seção pret,eiide tairih6m desta- 

cilr alguns resiilt,ados obtidos diirant,e testes e execiições tia irriplementlaç50 proposta 

(relatório de iriediçoes e itva1iac;ões realixadas). 

A iristalação e coiifigiiração dos pa(:ot,es GMP, OpenSSL e IBE ocorreu serri 
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rnaiores prol~lernas no anibieiite utilizado. Corri relação a essa fase, sorrient,e forain 

riecessáriízs ulgiinias leves adaptações, devido a diferença de versões de compilador, 

afetmdo princil>alrneiit,e o arquivo Makefile da bi1,liotec.a IBE 1481. 

.Já diirantx a iristalação do pacote qrnail, dificuldades relacioiiadas a prohlernas de 

con~pilação do rriesrrio 1881 dentro da distribuição Liniix iit,ilizada foram vivenciadas. 

Outra leve inconipatibilidade na instalação padrão do qmail, ainda em rela~ão a 

dist,ril)iiição listala na Seçiio 5.3.1, foi o fato do processo de configiiraçá,o não abordar 

esl)ecificairierite corno coiripat,it)iliza-10 ao servidor zinetd, presente na in~t~alação 

d.fo.u.lt daqiiela dist,ribiiição. Para sanar esse problema, hastoii (pie fossem iitilizados 

pararnetms de configiiração alternativos aos sugeridos rio arquivo "INSTALL" desse 

pacote 1881. 

Com relação ao aprendizado de uso e manuseio dessas ferrament,as, foi sentida 

a necessidade de lima maior dociirneiitação da biblioteca IBE. Dessa fornia, foi 

preciso restringir-se iinicarriente à leitura de código e à busca de arquivos-fonte com 

exemplos, incliiítios no pacot,e original de instalaçiio. Contatos via e-mar1 foram 

realizados corri o deseiivolve(1or de [48], quando, então, siirgiii a informação de qiie 

lima nova versão est,á ern fase de finalizaqão e logo estará dispoiiível. 

O código do pacote qmarl yiie foi, efetivamente, a lxse da irriplernentação dessa 

exteiisão SMTP, t,eve que ser rninirnainerite entendido, uma vez que trata-se de 

imi .soj%warc bastaiite extenso e coin diversas caract,eríst,icas de instalação e cilsto- 

111izaç2o. A lei t,iir a e rrianii terição do inesmo tarrihhn ri2o foi uma tarefa sirriples, 

pri~lcil)alirierit,e devido A poi1c.a exist,&ncia de comenthrios e ao estilo de codificaçiio 

utilizado no rriesnio, iniiit,o conipromissado (e notoriarnerite berii-siicedido) com os 

qiiesitos desenipenho e rol~ustez. Esse fato acabou representando iini tlesafio a mais 

na alteração e aproveitamento desses códigos, que tiveram muitas de siias rotinas 

refeitas e alteradas, não somente com relação à incliisão de novas fiincionalidades, 

nias t,amhéiri rrielhoria, dentro do possível, de conieritários, sempre tentando optar 

por um estilo de cot1ificac;ão rriais claro e legível. Apesar desses esforqos, boa parte 

do código alt,erado ainda necessita, de increirientos ciori1 relaçoio a siia legibilidade. 

É possível ressaltar, ainda corn relação a esses arqiiivos-fonte, qiie tant,o o código 
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alterado quanto o produzido não possuem, na versão inipleriientada neste trabalho, 

grandes coniprorriissos quanto a rohustex a eventuais ata.qiies que possam ser desti- 

nados ao servidor de e-mail gerado por esse código. Dessa forma, não existe nenhum 

coniprometirnento quanto à utilização desse servidor em ambientes de produção qiie 

possam estar sendo visados com abordagens destmtivas de liso, ficando o código 

como unia mera prova de con(:eit,o das idéias apresentadas aqui. 

5.3.4 Relatório de Medições e Avaliações Realizadas 

Est,a sç.ção preteride coric:liiir o capít,iilo apresentando dados com medições e com- 

parativos resultantes da execução do código produzido nesse trabalho. As medições 

aqui corit,idas dão enfoque a uma análise comparativa de desempeiiho, coricentrarido- 

se no tamanho da mensagem e, prin~ipalment~e, no tempo médio de execiição. Con- 

forme será possível constatar, essas rnedições pretendem não somente confrontar o 

desempenho dessa implementação em relação à implementação original de (881, mas 

também avaliar rts diversas opções de execução (e configiiração) disponíveis nesse 

novo código. 

Cabe ressaltar que os valores rri6dios de tamanho e tempo de execiiqão q~ie  serão 

apresentados 11% tabelas e gráficos a seguir. foram obtidos através da utilização 

de mensagens de tamanho fixo, contudo, com o cuidado de experiiri~ntar os mais 

diferentes conteíicios para as mesmas. Dessa forma, constatou-se que a variação 

de forniato ou ~striittira interna dos dados não chega a afeta1 significativamente as 

n i e d i ~ õ ~ s  ~ f e t  iiada5 

Análise do Impacto no Tamanho da Mensagem 

Conforme vist,o anteriormente neste capítulo, a codificaqão "BASE64" foi aplicada 

a todas as informações trocadas dentro da co~iexão entre cliente e servidor, como 

pariinietros do servidor - em resposta ao cornando "IBECRP" e dados de obtenção de 

cliav~, cujo valor aconll~anfia a proposta d~ variaq5o para o co~narido "RCPT TO". 

Diferentemente do vonteíldo presente no corliando "D.4TA4", essas informações 1120 
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represent,airi texto criptografado, mas contêni dados binários e, como tais, devem 

ser codificados l)ara (pie o protocolo possa siiportá-10s. Contudo, ao criptografar- 

se o corpo de (lados de uma mensagem eletrônica - transportados pelo comando 

"DATA", independente do conteiido original ser iini texto ASCII ou iiin conteíido 

binário (nesse caso, j &  codificado em ASCII), não h6 nenhiiin controle sobre o fato 

do resiil1,ado d a  criptografia retorriar uma seqüência binária. 

De fato, a iiripl~meritação de criptografia DES aplicada neste trabalho prodiniii, 

a partir dos textm i~tilizados rios experimentos realizados, seqiiêricias com dados 

I~iriArios em seii co~iteíido. Assinl, viu-se tanibérn a necessidade de aplicar, tanto 

ria entxatla qi~arito na saída do processo de criptografia assimétrica, a cotlifi(:ac;ão 

"BASEG4", d~ forma a coriverter e desconverter dados c:riptografados para caracteres 

ASCII. 

-4s medições de taniariho e cresci~iiento de mensagem realizadas most,rarani o 

ciist,o associado ao emprego dessa codificação e evidenciaram o iinpacto causado 

pela <:otiificação de iini texto criptografado em caracteres ASCII. Assim, a Tabela 

5.2 apresent,a o taiiariho correspondelite ao crescimento desses dados provocado, 

claran~eiite, pela estratégia de codificação utilizada. 

I Tamanho Original I Tamanho Final 

Tahela 5.2: Sairianho final das iiiensageris criptografadíts para transporte 

( b ~ t e s )  

10 

Criptografado (bytes) 

25 
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É possível corist,atar na Tabela 5.2, que a expansão do tamanho dos dados íiteis 

trarisinitidos a partir de rriensagens superiores a lo3  hytes 6 em torno de 35%. Esse 

percentiial deve-se ao próprio niétodo de codificação ASCII utilizado, unia vez que 

o "BASE64" codifica coii.jiiritos de 6 hits de iriforniação eni 8 bits de dado (ASCII) 

transmit,ido. Assim, o aiimento de cerca de 33.33% é devido ao (lesperdício de 2 

l i t s  a cada 6 bits de dados íiteis. Os cerca de 1,6% restaites jiistificam-se pelo 

fato dessa codificação inserir alguns caracteres iridicadores de tamariho dos grupos 

de bits codificados (exeniplo: "=!' e "===!') e eventuais "sohras" dentro da própria 

seqüência de caracteres ASCII gerada. 

É interessante frisar queos dados apresentados ria Tabela 5.2 somente contabili- 

zani o crescimento na área de dados da mensagem (cornarido "DATA"), não refletindo 

a sobrecarga total de informação trarisferida em toda a conexão cliente-servidor. Isso 

tleveii-se ao fato de se estar pro<:iirantlo enfocar o irripacto do (:rescimentJo da infor- 

mação "íitil" antes e depois de sua transferência, já como dado criptografado. 

Análise do Impacto no Tempo de Execução 

Antes de coniepr a apresentar os dados de teiripo de execução obtidos, é irnpor- 

tante indicar as coritlições de teste, recursos de hmdwa~e  e so,ftwor.e, bem conio as 

deinais iriforniações relevantes associadas a essas execuções. Dessa fornia, a Tabela 

5.3 contém uni resilirio dessas configurações. 

O primeiro comparativo de valores médios de tempo aferidos est,á apresentado na 

Tabela 5.4. Essa tabela mostra que não há nenhum impacto relevante no tempo de 

execução entre i1 versão original e a niodificada, eriquarito não se aplica a extensão 

de criptografia por ident,idades nas conexões. 

A Figura 5.9 representa esses valores em forma gráfica e, assim como os derriais 

gráficos, utiliza escala logarítniica no eixo Y (tempos), para um melhor comparativo 

entre as diversas ordens de grandeza de tempo obtidas. Cabe ressaltar que, ein- 

hora não exercite nenhuma situação nova perante a versão de 1881, essas medições 

serviram para ratificar de que o novo código rriariténi, aproxiniadaniente, o rriesino 
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Hardware 

Inteiiqão 

Unidades 

Escala 

UCP I Pentiuiii 111 1.2GHz 

Disco Rígido 1 30Gh 

Sistema Operacio~id I GNU/Liniix 

Ker~iel 

Dist,ribiiiqão 

Tempo em base logarítmica (base 10) 

2.4.20-8 

Red Hat 9.0 3.2.2-5 

Medir os teiripos de transferência de dados dentro do 

clierit,e (rriptqyafia e trarisferh3a do coriteíido 

do coinando "DAT.4") e ternpo de conexão t,ot,al do 

lado do servidor (ocupação do mesmo). 

Dessa forma, serão utilizadas as notações "Tx Cliente" 

e "Cx Servidor" para representar um oii outro cam, 

rcl~pect~ivarriente, nas tabelas e gráficos a seguir. 

Tabela 5.3: Ainhieiite de execução, aferição e apresentação utilizado 

Uma íiriica niáquina foi utilizada na medição, fzxerido 

os papeis de cliente e servidor. Assim, ol),jetivoii-se, 

principalmente, isolar o atraso gerado por transmissões 

em lima rede. 

Tarilan ho 

Tempo 

desemperilio origirial, dadas as mesmas condições de conexão (ou seja, seili o liso da 

extensão SMTP proposta). 

By t,es 

Milisegiindos 

Dando contiiiiiidade a avaliaqâo do código produzido, foram realizadas medições 

dos tmnpos de t,ra.nsferhcia e conexão para situações em que haja criptografia, 

ou seja, iitilizantlo a extensão proposta neste trabalho. A Tabela 5.5 apresenta os 

valores 01)tidos ])ara esses te~ripos em duas situações distintas: Aplicando sol-nentk 

criptografia, feita do lado do cliente, ou realizarido criptografia e decriptografia, essa 

ídthia. <ient,ro do próprio servidor SMTP. 
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I Tamanho da I Servidor I Servidor Modificado 

Tabela 5.4: Tempos médios para SMTP sem criptografia 

Figura 5.9: Corriparativo antes x depois para SMTP sem criptografia 
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Taniaiiho da 

Mensageni 

Tabela 5.5: Teinpos niédios para SMTP coni criptografia IBE 

(I~ytes) 

10 

Para se poder analisar a carga iiiserida pelas rotinas de criptografia, as Figuras 

Servidor Modificado 

5.10 e 5.11 apreseritairi, separadamente, as medições de tempo de transferência e de 

cripto (so~iieiit~e) 

'Tx Cliente 

1,114 

conexão, respectivariient,e. Verifica-se em airibas as figiiras, que os vrtlores obtidos 

cripto & decript,~ 

riessa segunda fase de medição siio confroiitatlos coin os valores coletados durante os 

testes seni (:ript,ografia, contidos na Tabela 5.4. 

Cx Servidor 

213,15 

Cx Servidor 

144,46 

Coin idação à Figiira 5.10, pode-se n o t a  as variaqões rio tçlnipo de transmissão 

Tx Clieiite 

69,79 

de dados causadas pela iiic:orporac;ão de criptografia no cliente (somente) e dessa 

criptografia no clierit,~ seguida pela decriptqpfia rio servidor. O aiiniento no tempo 

em que o clieiit,e transfere os dados, yiiarido conrparado à transiiiissão "insegiira", 

apresentou uni coiiiportaniento "linear" a partir do aiirrierito no tamanho da men- 

sagem. Nesses ternios, foi c:oiitabilizado iim aiiirieiito iriblio de 3 vezes do t,eiiipo 

obtido durante as transferências serri cript,ografia. 

Ainda ohseivsndo a Figiira 5.10, ao se comparar transrriissões "irisegiiras" com as 

contenipla<ias c:om airibos os processos de criptografia e decriptografia, nota-se qiie a 

aparente "lii~earidade" iio aiiriiento de teiripo, notada na comparaqáo anterior, deixa 

de existir. Difereriteirierite do visto no processo íiiiico de criptografia, para mensagens 

peqiienas e 1.116dii~?; (irienores qiie 1Mb) o custo do processo de decriptografia no 
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Figiira 5.10: Comparativo para trarisriiissão SMTP com e sem IBE 

servidor mim iirn sensível i~npacto rio tempo de t,rarismissão no cliente. Esse "efeito" 

teride ii diiriiniiir qiianclo siio processadas rnerisagens grandes (3 1Mb). 

Aiia1is;~rido a Figiira 5.11, verifica-se qiiarito o tempo rnkdio tle conexiio do ser- 

vidor pode ser afetado ao se adotar criptografia no cliente e, opcioiialniente, decrip- 

tografia, no servidor. Nesse gráfico, o cresciiriento "linear" ficou por conta das linhas 

qiie represerit,am conexões corn ou sein de(-riptografia no servidor. Foi co~itabilimdo 

i m  aiimento médio de 1,44 vezes rio tempo de conexão qiiarido adotm-se o servidor 

sem e corn dec.ript,ografia. 

Prossegiiirido a. análise dos resiilt,ados al)resent;lnios pela Figiira 5.11, observoii- 

se qiie os t,empos de conexao sem criptografia para rriensageris pequenas (inferio- 

res a 10Kb) foi consitleraveliriente maior erii cerikios segiiros. Em coritrapartida, 
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Figura 5.11: Coinparativo para conexiio SMTP com e sem IBE 

inensageris com tamanho superior a 100Kb apresentaram uiri crescimento linear de, 

aproximadamente, 3,6 vezes qiiando foi utilizada, por exemplo, soniente criptografia 

no cliente. Esse valor é ligeiramente superior ao aiiment,o (praticamente constante) 

de 3 vezes rio tempo de transmissiio nessa mesma sit,uaçiio, conforme indicado pela 

Figura 5.10. Logo, concliii-se que, para mensagens snperiores a 100Ii3, o tempo de 

conexão fica prat,icamerite limitado ao gasto coiil a traiismissiio dos dados cifrados. 

Coni o intiiit,~ de isolar as comparações entm os modelos com e sem criptografia 

irnplementada no servidor, foram inseridos os te~ripos de transrriissáo e conexão 

n-~edidos entre execiições dessas variações de servidores em iim íinico gráfico. Dessa 

forma, a F i p r s  5.1.2 compara as iriedições entre execuções de servidores com e sem 

decriptografia iia, recepq5o dessas Iiierisagens. Atravks dessa figiira, pode-se verificar 

o c:ust,o de adotar ou 115.0 decript,ografia na iiiipleineritação do servidor SMTP com 
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extensão IBE. 

\ i x  IGE Criprc 

Ck 16E Cripto 

',Tr IBE Cripto&lrD~crlpto 

Figura 5.12: Corriparativo entre servidores SMTP corn extensão IBE 

Uma d;~s importantes iriforrnaqões passadas pela Figura 5.12 é o fato do tempo 

de transmissão ser sensivelrnente afetado para t,ransferíjincias iriferiores a 100Kb, caso 

o servidor esteja dec:ript,ografando essa mensagem na siia recepção. De fato, seria 

bastante razoável esperar uni resiilt,ado desses, lima vez que a maior carga no 1x0- 

cessarnento de mensagens que chegam ao servidor acaba atrasando o consumo de 

inforniaqões por parte deste. Assim, acredita-se que o cliente seja "atrasado" devido 

a menor taxa de corisii111o dos tiados tlisponibilizados para o servidor SMTP. Nesse 

sen t ib ,  testes utiliza~ido ferrameritas para medição de consumo do sisterna (UCP, 

memória, etc), aliados a siisperisões artificiais da execiqão do processo servidor dii- 

rante o processo de transrniss5.o; demonstraram que, eiribora essas tarefas estivessem 

executando na iiiesma máyiiina (conforme jiistificado na Tabela 5.3) ,  não se pode 

atribuir tal atraso no t,cirripo de tmrisniissão do cliente ao custo associado ao cornpar- 
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tilhainento do sistema entre esses processos. Ficoii latente o quanto a transmissão 

pode ser afetada ao se reduzir a taxa de consumo dos dados disponibilizados pelo 

clierit,e numa coriexâo SMTP. 

Ainda na Figiira 5.12, observa-se tairihém que, para transmissões de dados su- 

periores a 100Kb, o próprio atraso lia geração de unia maior massa de dados crip- 

tografados (por parte do cliente) faz com qiie o impacto no aiiniento do tarrianho 

dessas merisagens não afete tanto esse tempo de trarisiriissão, qiiarido comparados a 

t;ransiriissões menores. Em outras palínms, para iiina maior quantidade de dados, 

tempos de transmissão e conexão terideili a se aproximar. Isso também pode ser 

confirrriado tliretarrierite por essa, figura, iriesmo qiiarido não há  tlecriptografia rio 

servidor. 

Nuni ba1aric;o geral dos resiiltados viveiiciados durante essa avaliação, verificou- 

se que o 61111s gerado pelo processo de criptografii~, claraiiiente denioristratlo pelo 

iinpacto visi~ali;~a,do nos tenipos de execiiçáo, é t,otalniente compatível con-i o be- 

nefício t,razido pela transmissão segura de mensagens, priricipalniente considerando 

essa ser uma iinplerrientação que airida possiii urna boa niargein para melhorias. A 

qiiestiio seria, coiisequentenierit,e, verificar se, ao trazer essas funcionalidades para a 

camada de transporte dessas meiisageris, não se estaria c:oiripromet,entfo a eficihcia 

dos serviços básicos oferecidos nessa camada. Com este objetivo, o Capítulo 6 irá, 

entre oiitros aspectos, tratar de algiinias opções qiie constitiiern esforços no sentido 

de otirniziu o desenipenho do trabalho de iiriplenientação aqui proposto. 



Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

1 STE capít,iilo tem o objetivo de não somente realizar unia avalia~ão final dos 

b temas abordados e do trabalho realizado com base nesses temas, mas também 

levantar algumas melhorias e eventuais refinamentos em prosseguimento ao que foi 

feito. Assim, estar-se-& dividindo essa abordagem final em duas principais partes: 

Uma primeira parte destinada as conclusões, qiie pretende refletir sobre os benefícios 

e potencialidade relacionada ao a,dvento das tbcnicas discutidas e, mais especifica- 

mente, sobre a. proposta de eriiprego modelada e iniplenientada aqui, e, finalmente, 

uma íiltima parte contendo algiirrias sugestões para trabalhos futuros. 

6. I Conclusões 

A coiiclusão desse trabalho tambcm se dará de forma independente. Assim, 

serão abordadas, separadamerit,e, a fase composta pelo estudo das tbcnicas apre- 

sentadas e, eritáo, serk realizada uma avaliaçiio final sobre a propost,a de modelo e 

iniplementação qiie aconipanha esse texto. 
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6.1.1 Estudo e Potencial das Técnicas Apresentadas 

Esse trabalho, ao apresentar iiiri estiido sobre iirria yrolmta ria Ares de segii- 

rança, acaboii por realizar iiin iri<:eritivo à pesquisa de soliições aplicando cripto- 

grafia c0111 curvas elípticas e criptografia por identidades. Dessa forriia, foi possível 

observar os inquestionáveis benefícios associados à segiirança e deserripenho trazi- 

dos pela utilizaçiio de ciirvas elípticas em criptografia de chave píihlica. Ficaram 

também evidentes as vantagens rio emprego de criptografia por identidades e todo o 

potencial e variação de cenários e problenias aos qiiais essa técnica pode responder. 

Finalmente, observoii-se como esses dois "~niindos" convergerri para uma íinica e ple- 

namente fíactível soliição, cii,ja iitilidacie e aplicatdidade tem iriostmdo significativa 

a,l)rang6ncia. 

Por se tratar de uni assunto relativamente recente (boa parte da bibliografia ci- 

tada é posterior a proposta cie 131, de 2001) ainda há milito o quê ser descoberto 

e desenvolvido em termos de criptografia com ciirvas elípticas (e hiperelípticas), 

criptografia 1)aseada eiri identidades e erriparelliarr1entos. Dessa foriria, miiitos ou- 

tros empregos, nas riiais diversas áreas, certamente ainda poderão valer-se dessa 

técnicas. 

6.1.2 Proposta de Extensão SMTP Apresentada 

Os itens al~aixo apresentani alguns dos priricipais aspect,os que podem ser con- 

siderados deritro da id&a de soliição para troca de mensagens segura contida nesse 

trabalho. 

o Baseia-se em criptografia por identidades e, corisequenteniente, lxneficia-se de 

todas as vantagens iidviiidas dessa tknica, como melhora e simplificação do 

tradicional iriodelo de certificação e gerência de certificados. 

o Devido à simplicidade da irifra-estriitiira citada acima, póde ser inserido no 

contexto de iirria. extens5o ao SMTP, seiri grandes complexidades oii aiimerito 

expressivo do protmolo original. 
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e Coristi t,iii uni nível a niais de segiirança, adiciorido dentro de uni prot,ocolo 

jit exist,ent1e P que já possni larga ac'eitação. 

e A iit,ilimç&o ou ii5o das fiiiiqões de tmnsferencia.; segiiras iiicorporadas ao 

SMTP não impede e t,ampouco "coricorre" coiri essas funções irnplementatias 

no nível piirarnente aplicativo. Assini, soliições como PGP ou S/MIME podem 

conviver plenamente corri essa proposta de SMTP seguro. 

e Enibora, a princípio, piidesse representar unia grande sobrecarga do protocolo 

de transporte, foi verificado que as conseqii$iicias em termos de desempenho 

não chegam a caiisar ~ierihum impacto significativo, principalmente conside- 

rando os I~enefícios trazidos pela adoçiio dessa extensão. 

e Não depende de rienhunia irifra-estriit,iira "externa" ainda não existente, valendo- 

se do próprio prot,ocolo SMTP para troca de parâmetros e codificação de meri- 

sagelis seguras. 

e De fácil ut,ilii,ac;ão e iiriplaiit,aqão, tanto em climtes qiiant,~ em servidores 

SMTP, coiiio ferranie~it~a para erivio de merisagens sigilosas. 

e Apresentou t,otal I!iabilidade de iniplementa~ão partindo, incliisive, da adap- 

tação de lima implement,ação real de cliente-servidor SMTP. 

6.2 Trabalhos Futuros 

Como coiiiplerneiit,o e trabalhos fiitiiros, í: possível l i s ta  algiiirias opções en- 

volvendo melhorias aplic&veis a proposta de extensão SMTP apresent,ada. Nesse 

sentido, pode-se eriuriciar: 

e Viabilização de iim serviqo compatível a esse no ambiente X.400, beni conio 

atualiza,ção de p t e w a y  tmtre esses sistemas e o SMTP; 

e Proposta de iirii padrão det,alhaiido as est,riit,ilras de dados e pargnietros IBE 

trocados dilrant,e a coiiexão, de forma a desvincidar essa soliiqão ao utilizado 

pela 1il)lioteca IBE 1481 e poder. inserir assinatilra nesses dados; 
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e Verificaçiio da vdidade dos parârnetros IBE de iiiii servidor, prodiizindo uma 

nova versiio de cliente que inipl~rnente validaçáo de assiriatiira através da iden- 

tidade do servidor SMTP, confornie o qile foi tratado ria Seqâo 5.2.6, bem como 

realização de avaliações de dese~npenho similares às mostradas na Seqão 5.3.3; 

Detalhame~ito do formato de saída de mensagens criptografadas (versão MTA 

sem GCP), de forma a viabilizar irriplemerit,ac;õe gen6ric.m de leit,ores de Mail- 

bo:c nos agentes iisii&rios (MUA.7 destinatários); 

e Idedizaqão de um miiipleinerito à exterisão SMTP proposta, visando inserir 

tarn1)éin gariiritias de aiitmticidade e integridade, em pros~egiiiment~o ih idéias 

de parairiet,rii,aqâo local nos clientes SMTP e atioçiio de ~nílltiplos GCPs, tarn- 

hérri observadas na Seçâo 5.2.6; 

e Prodi~çiio de iiina biblioteca IBE inteirament,e nova e com ot,irnizac;ões de de- 

sempenho; 

e Estmlo e c:orrec;ões eveiit,i~almente associadas a rol)ustez e resistência a ataques 

ria versiio de servidor SNITP produzida; 

e Melhorias de ~leserriperiho ria versiio de servidor qmoil alterada, princ:ipalrrient,e 

rio relativo à rnariut,ençáo de estriitiiras e arqiiivos temporários. 
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Apêndice A 

Álgebra Abstrata 

Este apêndice apresenta algumas definições básicas relacionadas a álgebra abs- 

trata, 1)em como seus objetos e propriedadrs associadas aos mesmos. Essas e outras 

definiçks e infoririaqões coniplerrientares podem ser enco~it~radas em 13111911. 

Definição A. l  Uina opercl.çcl,o b inkr ia  * eiri iini corijunto S í: uni i~iqxamento S 

x S -+ S. Dessa forma, * é urna regra que associa a cada par ordenado de 

elenientos em S.  iiili elemento em S. 

Definição A.2 Uin ! p p o  (G, *) çonsist,e em iim çonjiinto G corri lima operac;ão 

1)iriária * eiri G ,  satisfazendo aos segiiint,es axiomas: 

1. A operac;Zo de griipo é assoç2ativa. Logo, a * (b  * c) - ((I, * b) * c, para 

t,odos (I,, h, c E G. 

2. Existe iirn elemento 1. E G, chamado de e l emen to  ident idade ,  onde a * 1 

= 1 * (1, = (1. para todo (I. E G. 

3. Para cada n E G existe iirn elemento ri,-' E C', chamado de i m e m o  de o., 

de forma qiie n * n,-' - 1  n-' * (I, = 1. 

4. Urri griipo G 6 dito grupo nbeliano (ou coiniitativo) se: a * b = b * n para 

t d o s  a, 0 E G. 

Pode-se notar qiie i1 notaqiio de g m p o  mul t zp lrcatz~~o foi utilizada nessa defini- 

ção. Noririaliricwtr, a operação * em grupos iniiltiplic.at,ivos é omitida e, dessa 



forma, n * b é representado tarribéiri por ab, onde a, b E G. 

Quando a operação de griipo é adiqão, então o grupo í: diairlado de g m p o  

aditivo, o eleniento identidade passa a ser O e o i~iverso de o passa a ser -0,. 

Definição A.3 Um griipo G í: finito se /GI é finito. O número de elernent,os desse 

griipo finito í: cliaiiiado de ordem desse griipo. 

Definição A.4 Uni griipo G C c i c h  se existe iini eleiriento rw E G de fornia qiie 

para cada elemento b E G, exist,e uiri inteiro z tal que h == (v" Esse elemento 

a í: chaniado de gerí~dor  de G. 

Fato A.5 Se G é 11111 griipo e (I. E G, entiio o co~i,jurito de todas as potências de n 

forriiani iirri s i i lqppo cíclico de G, charriado de sii1)griipo p m d o  por a,  sendo 

deriokado por ( a ) .  

Definição A.6 S.ja G urri griipo e a E G. A ordem de o. í: o menor inteiro ~~ositivo 

t tal qiie a" = 1, caso t exista. Se t 1120 existe, eiitiio a ordem de n í: oo. 

Fato A.7 Se G é iini grupo e n E G é uin elemento de ordem t ,  então I (a) / = t é o 

tamanho do siibgriipo gerado por n.  

Fato A.8 Todo siihgrupo de uni griipo cíclico G tarn1)í:rri é cíclico. Se G é i i r i i  

grupo ckliro de ordem n ,  eiitito para cada divisor positivo (1 de n ,  G conthm 

exatamente iiin subgriipo de ordem (1. 

Exemplo Corisiderando o gi.iipo niiiltiplicat,ivo ZF9 - (1, 2, ... 18) de ordem 18. 

Esse grupo í: cíclico e seu gerador C.: rw = 2. Os subgrupos de ZT, e seus 

respwtivos gei ador e:, podem ser vistos na Tal~ela A. 1. 

Definição A.9 Uni anel (R, +, x )  consiste erri um coiijunto R corri duas opera- 

ções hinárias arhitmriairient definidas + (adição) e x (miiltiplicaçito) em R, 

satisfazendo aos segiiintes axionia.~: 

1. (R, +) í: iirri grupo abeliano com identidade 0. 

2. A operaçito x í: associativa, logo: a x ( b  x c) == ( a  x h) x c, para todos ( r ,  

b ,  c E n. 



I Subgrupo 1 Geradores 

Tabela A.l :  Os siibgriipos de ZT, 1911 

Ordem 

1 

2 

3 

6 

9 

18 

3. Existe iiiria identidade rriiiltiplicativa I ,  1 # O, de forma que 1 x (I. = n 

x 1 - ( r ,  para todo a E R. 

4. A operqão x 6 distrihiitiva em +, logo: a x ( h  + c )  = ( a  x b )  + ( a  x c) ,  

para todos (I., b, r .  E R. 

Definição A.10 Um anel 6 iini a i d  cornutatzvo se n x b  = b x (1,; para todos a,  b E 

R. 

Definição A . l l  Uiii elemerito a de iiin anel R 6 chamado de elemento 2noemzí)el 

se existe algim elerrierito h E R tal que: n x b  == 1 .  



Apêndice B 

Corpos Finitos 

Este apendicc~ apresenta algiinras definições hásicas relacionadas a corpos e, em 

especial, corpos firiitos. Algumas das definições utilizadas aqui podem ser encontra- 

das rio Apendice A. 

Definição B.l Um c o v o  F é iirn anel comiltativo no qual todos os elementos dife- 

rentes de O t6ni inversos (Definições A.10 e A. l l ) .  

Definição B.2 -4 cfiracteri~tica de urn corpo F í: o menor inteiro positivo nz tal que 
m 
b xz, 1 = O. A característica de urii corpo é O se 1 + 1 + ... + 1 nunca é O para 

qualqiier v), 2 1. 

Fato B.3 Z, é uin corpo a partir de operações de adição e iriultiplicação em mó- 

diilo ~ t ,  se e soniente se Te 6 um nílrnero primo. Se n í: primo, entáo Z, tem 

característica, n. 

Definição B.4 U m  co-o jinzto é um corpo F qiie contém uni níirriero finito de 

elerrientos. 

Definição B.5 A ordem de uni corpo finito IF 6 o nímero de elenierit,os eiri F. Um 

corpo finito de ordem q í: denotado por Fq. 

Definição B.6 Os elementos diferentes de O ein Fq forniarn iiin grupo niiiltiplicativo 

chamado de yru,po rnult iplicati~~o de Fq , denotado por Ti",. 



Fato B.7 IF; 6 uru griipo cíclico de ordem q - 1. Logo: aQ = a, para todo a E Fq.  

Definição B.8 O gerador do grupo cíclico é chamado de elemen,to primitivo ou 

geindor de IF,. 

Fato B.9 Se (1,; h  E IF(, (ii~ri corpo fi~iito de característica p), então: 

((7. + 1 ) ) ~ '  = ~1.1" + bp' , para todo t 2 O. 


