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Introdução
A segurança em Sistemas Distribuídos tem 
dois aspectos:
◦ Segurança na Comunicação

◦ Pode tratar da comunicação entre processos e entre 
usuário servidor.

◦ Autenticação, integridade e confidencialidade.

◦ Segurança de Autorização
◦ Controle de acesso de usuários e autorização.

◦ Autenticação e certificação
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Requisitos de  Segurança em
SD (1)
O ambiente é composto por múltiplos domínios
administrativos.

As operações locais estão sujeitos a apenas uma política de 
segurança do domínio local.

Operações globais requerem que o usuário deve ser
conhecido em cada domínio onde a operação é executada.
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Requisitos de  Segurança em
SD (2)
As operações entre entidades de diferentes domínios
exigem autenticação mútua

Autenticação global substitui a autenticação local

O controle de acesso aos recursos está sujeita a segurança
local

Os usuários podem delegar direitos aos processos

Um grupo de processos no mesmo domínio pode
compartilhar credenciais
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Foco de Controle (1)
(a) A proteção contra operações inválidas
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Foco de Controle (2)
(b) A proteção contra invocações não autorizadas.
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Foco de Controle (3)
(c) Proteção contra usuários não autorizados.
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As ameaças de segurança
Tipos de ameaças de segurança a considerar:
◦ Intercepção

◦ Interrupção

◦ Modificação

◦ Fabricação
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As ameaças de segurança
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Esteganografia x Criptografia
Esteganografia (do grego “steganos”, coberto ou mascarado, 
e “gráphein”, escrita) tem como objetivo evitar que as 
pessoas saibam que a mensagem existe. A esteganografia 
tenta fazer com que as pessoas não percebam que há uma 
mensagem naquele material

Criptografia  (do grego “kryptós”, escondido, e “gráphein”, 
escrita)segundo tem o propósito de impedir que as pessoas 
saibam o conteúdo de uma mensagem. A criptografia tenta 
fazer com que as pessoas saibam da existência das 
mensagens, porém não conseguem, a princípio, lê-las.
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Esteganografia x Criptografia
A criptografia é a técnica mais utilizada para se guardar o 
sigilo da alguma informação. 
◦ Porém, como ela é claramente identificada pode chamar a atenção 

de que alguma coisa útil está escrito nesse texto.

A vantagem da esteganografia está no fato que  ao parecer 
uma mensagem normal, evita-se que muitos ataques sejam 
realizados. 
◦ Entretanto ao saber na existência, a mensagem é facilmente 

decodificada.

Para que a comunicação seja a mais segura possível, é 
possível  combinar a esteganografia com a criptografia, 
impondo dois desafios ao invasor.
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História da Esteganografia
Também conhecida como Criptografia Negável

A esteganografia surgiu na Grécia antiga, quando se escrevia em 
uma madeira e cobria=se com cera, escondendo o texto.

O termo “esteganografia” criado pelo monge Johannes
Trithemius no século XV, quando publicou o livro Steganographia.

Na época, acreditava-se que o livro tratava de magias, espíritos, e 
outros. Porém, quando o segredo foi revelado e a decodificação 
do livro foi quebrada, descobriu-se que, na verdade, o livro falava 
de esteganografia e criptografia, detalhando várias técnicas para 
enviar mensagens secretas.
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História da Criptografia
Origem muito antiga
◦ Registros mais antigos do uso da criptografia foi em torno de 1900 

a.c., no Egito, quando um escriba usou hieróglifos fora do padrão 
numa inscrição no túmulo do nobre Khnumhotep II para proteger a 
família de perseguição religiosa.
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História da Criptografia
Cifra de Cesar (70 a.c.)
◦ É um tipo de criptografia por substituição 

monoalfabética.

◦ Cada letra é trocada pela letra 3 posições 
adiante

◦ Normal:  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

◦ Cifrado: DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

◦ Fácil de quebrar:

◦ Força bruta

◦ Apenas 26 possíveis deslocamentos

◦ Análise de frequência de letras
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História da Criptografia
Cifra de Vigenère
◦ Criada por Leone Battista Alberti (1465) e melhorada por Blaise de 

Vigenère (1553)

◦ Cifra de substituição polialfabética (evolução da Cifra de Cesar)

◦ Vigenère propos a Cifra de Autochave

◦ Composta por:

◦ Um deslocamento (como cifra de César)

◦ Uma palavra chave

◦ Foi chamada de "le chiffre indéchiffrable“ (cifra indecifrável).

◦ Por mais de 300 anos esta cifra foi julgada inquebrável

◦ Charles Babbage e Friedrich Kasiski, encontraram um modo de quebra-la 
em meados do século XIX.
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História da Criptografia
Cifra de Vigenère

Grelha de Vigenère
◦ Linha é a chave e coluna é a 

mensagem

Ex substituição polialfabética:
◦ Texto:         ATACARBASESUL

◦ Chave:        LIMAOLIMAOLIM

◦ Tx cifrado:  LBMCOCJMSSDCX

Ex cifra de autochave:
◦ Texto:         ATACARBASESUL

◦ Chave:        LIMAOATACARBA

◦ Tx cifrado:  LBMCORUAUEKVL

22



História da Criptografia
Cifras polialfabéticas são difíceis de quebrar por análise de 
frequência

Kasiski mostrou que é possível deduzir o tamanho da chave 
observando repetição de caracteres. Sabendo o tamanho da 
chave pode-se usar teste de frequência.
◦ Sequencia CSASTPA esta a 16 caracteres de distancia

◦ A chave terá 1, 2, 4, 8 ou 16

◦ Quanto maior o texto cifrado mais repetições

◦ Por interseção reduz o número de possibilidades (divisor comum)
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História da Criptografia
Babbage desenvolveu método para quebrar a cifra com 
autochave.
◦ Principio: palavras comuns estão distribuídas na mensagem e chave. 

Consideramos a palavra chave KILT

Tentamos palavras comuns com
vários deslocamentos
◦ Usando THE
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História da Criptografia
Classificamos os fragmentos por 
ordem de probabilidade

Sabemos que os fragmentos de texto 
simples aparecem na chave, 
deslocado para a direita pelo 
comprimento da palavra chave
◦ Adivinhando o tamanho da chave 

podemos revelar mais textos simples

◦ Tentando com OUN (e vários outros...) 
descobrimos que a chave com tamanho 4 
é um bom palpite
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História da Criptografia
Deslocando 4 posições revelou “ETA” no texto

Descobrimos a chave tem 4 caracteres na forma “..LT” e 
temos um pouco da mensagem

Como os palpites de texto na chave tem efeito em 4 
caracteres a esquerda podemos rapidamente preencher as 
letras que faltam 
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Máquina Enigma
Máquina para criptografar 
criada em 1918

Usada na 2ª Guerra Mundial 
pelos Nazistas

Decriptografada pelos 
poloneses Marian Rejewski, 
Jerzy Różycki e Henryk Zygalski
em 1933. Posteriormente 
aprimorada por Alan Turing na 
Inglaterra em 1942

1016 combinações possíveis
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Máquina Enigma

Máquina eletro-mecânica que 
consistia  em:
◦ 3 discos rotativos externos com 26 

letras

◦ 2 discos móveis internos

◦ Um painel frontal conectado com 
fios 

◦ Um teclado onde digitava-se a 
mensagem

◦ Um display onde acendia a letra da 
mensagem

Com computador eletrônico foi 
possível quebrar o código

28



Criptografia moderna
Uso de funções matemáticas em computadores eletrônicos
◦ Aumento da velocidade de fazer a troca de caracteres

◦ Escolher funções matemáticas difíceis para um computador calcular 
(fatorar números primos entre si)

Uso de funções unidirecionais
◦ Resolve o problema de troca de chaves

Fragilidades:
◦ A mensagem ainda precisa ser escrita em texto legível

◦ Procura-se palavras existentes em uma língua

◦ Fator humano: sempre há um ser humano manipulando as chaves...
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Criptografia Simétrica
Usa mesma chave para criptografar e decriptografar

Funcionamento rápido

Dificuldade para compartilhar a chave
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Criptografia Assimétrica
Usa uma chave para criptografar e outra para  
decriptografar

Funcionamento lento

Facilidade de distribuir a chave
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Criptografia Hibrida
Usa o melhor da criptografia simétrica e assimétrica
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Resumo (Hash)
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Algoritmos de Criptografia
Criptografia Negável (Esteganografia)
◦ Bit-Plane Complexity Segmentation (BPCS)

Resumo Criptográfico (Hash)
◦ Message-Digest Algorithm 5 (MD5)

Criptografia Simétrica
◦ Data Encryption Standard (DES)

Criptografia Assimétrica
◦ Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman (RSA)
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Algoritmo de Esteganografia
O BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) é uma técnica 
de esteganografia que embute informações em imagem

◦ Pega-se uma foto com pixel de 24 bits, troca-se alguns bits pela informação a 
camuflar.

◦ A alteração desses bits não serão detectados pelo olho humano, nem altera 
o tamanho, mas com a imagem original podemos recuperar o texto.

◦ As figuras tem 800 KB e a figura (b) esconde um arquivo pdf de 200 KB
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Criptografia (Notação)

38



Data Encryption Standard(DES)
Proposto pelo NBS (National Bureau of Standards) em 1972

Foi usado pelo governo Norte-Americano até 1999, quando
foi substituido pelo 3DES (Triplo DES) que vigorou até 2005.

A partir de 2005 foi substituido pelo Advanced Encryption
Standard (AES).

Considerado um algoritmo com segurança fraca.
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Data Encryption Standard(DES)
A partir de uma chave 
mestre de 56 bits são 
geradas 16 chaves 
intermediárias de 48 bit

Cada chave é gerada a 
partir de permutação e 
deslocamento de 
registradores
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Data Encryption Standard(DES)
Cada bloco de 64 bits da 
mensagem é permutado
16 vezes usando as 16 
chaves intermediárias
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Data Encryption Standard(DES)
Cada permutação considera:

Li e Ri são 2 subblocos da 
mensagem

Ki é a chave intermediária.
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Rivest, Shamir e Adleman(RSA)
Geração das chaves pública e privada:
◦ Escolhe-se dois números primos muito grandes, p e q.

◦ Calcula: n = p x q e z = (p - 1) x (q - 1)

◦ Escolhe-se um número d que é relativamente primo a z.

◦ Calcula-se o número e de tal forma que (e × d) mod z = 1.

Chave pública é: (n, e)

Chave privada é: (n, d)

Para criptografar e decriptografar: 
◦ m é a mensagem clara

◦ c é a mensagem cifrada.
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Rivest, Shamir e Adleman(RSA)
Geração das chaves pública e privada:

◦ Para simplificar, escolhemos dois números primos pequenos, p e q.
◦ p = 17
◦ q = 11

◦ Calcula: n = p x q e z = (p - 1) x (q - 1)
◦ n = 17 * 11 = 187
◦ z = 16 * 10 = 160

◦ Escolhe-se um número d que é relativamente primo a z.
◦ d = 7

◦ Calcula-se o número e de tal forma que (e × d) mod z = 1.
◦ e = 1 -> (1*7) mod 160 = 7
◦ e = 2 -> (2*7) mod 160 = 14
◦ …
◦ e = 23 -> (23*7) mod 160 = 1   (escolhemos 23)

Chave pública é: (n, e)   (187,23)

Chave privada é: (n, d)   (187,7)
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Rivest, Shamir e Adleman(RSA)

Para criptografar: 
◦ Texto original: 4

◦ Texto Criptografado: (4^23) mod 187 = 70.368.744.177.664 mod 187

◦ Texto criptografado: 64

Para decriptografar:
◦ Texto criptografado: 64

◦ Texto decriptografado: (64^7) mod 187 =  4.398.046.511.104 mod 
187

◦ Texto decriptografado: 4
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Função Hash MD5
Define-se uma chave mestre inicial de 128 bits que gera 4 
sub-chaves (p, q, r, s)

Cada bloco de 512 bits é dividido em 16 sub-blocos de 32 
bits (b0, b1, b2, ... b15)
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Função Hash MD5
Usa-se Ci que são 64 constantes pré-definidas

Em cada fase são aplicadas as 4 funções F(x,y,z), G(x,y,z), 
H(x,y,z) e I(x,y,z), definidas abaixo:
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Função Hash MD5
Executa-se 16 iterações da função F(x,y,z). 

Repete-se essas interações usando as funções G(x,y,z), 
H(x,y,z) e I(x,y,z).
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Troca de Chave
Algoritmo de troca de chaves Diffie-Hellman
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Troca de Chave Diffie-Hellman
Ambos escolhem 2 números grandes n e g que serão 
públicos.

Alice escolhe um número grande secreto x e Bob escolhe y.

Alice envia (gx mod n) para Bob. Impossível calcular x.

Bob calcula (gx mod n)y que é igual a (gxy mod n).

Bob envia para Alice (gy mod n) que calcula (gy mod n)x =  
(gxy mod n).

Agora tanto Alice com Bob, e apenas eles, tem a chave 
secreta (gxy mod n).  Note que nem x nem y foram 
divulgados.
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Autenticação
Autenticação é o mecanismo que determina a autenticidade de 
um usuário ou uma mensagem

◦ Autenticação usa os mesmos algoritmos de criptografia

◦ Um individuo envia uma mensagem conhecida (chamada desafio) para o 
parceiro

◦ Parceiro devolve a mensagem criptografa e o individuo compara

◦ Se for igual isso quer dizer que o parceiro tem a chave correta e á quem 
diz ser.

Se os parceiros não se conhecem (tem a chave) é necessário uma 
instituição de confiança de ambos. O Centro de Distribuição de 
Chaves (KDC)

Como em criptografia existem dois métodos: chave secreta ou 
chave pública/privada.
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Autenticação com chave 
secreta
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Autenticação com chave
secreta
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Autenticação com chave
secreta – Ataque de reflexão
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Autenticação usando um 
Centro de Distribuição de Chaves
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Autenticação usando um 
Centro de Distribuição de Chaves

Usando Ticket
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Autenticação usando Chave
Pública/Privada
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Exemplo Autenticação 
Kerberos
Cliente se autentica 
no AS
◦ Usuário, senha

Solicita ticket serviço 
TGS
◦ Ticket AS, serviço, 

server

Solicita serviço
◦ Ticket serviço, serviço
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Exemplo: Kerberos (1)
A autenticação no Kerberos.
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Exemplo: Kerberos (2)
Criação de um canal seguro com Kerberos.
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Assinatura Digital
Uma assinatura digital deve ter as seguintes propriedades:
◦ Autenticidade: o receptor deve poder confirmar que a assinatura foi 

feita pelo emissor

◦ Integridade: qualquer alteração da mensagem faz com que a 
assinatura não corresponda mais ao documento

◦ Irretratabilidade ou não-repúdio: o emissor não pode negar a 
autenticidade da mensagem.
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Assinatura Digital (1)
Assinar digitalmente uma mensagem usando criptografia
de chave pública/privada.

65



Assinatura Digital
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Chave Publica do Remetente

Chave Privada do Remetente



Assinatura Digital (2)
Assinar digitalmente uma mensagem com um resumo da 
mensagem
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Aspectos gerais do controle de 
acesso

Modelo geral de controle de acesso ao objeto.
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Domínios de Proteção
Organização hierárquica de domínios de proteção com 
grupos de usuários.
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Delegação (1)
A estrutura geral de um proxy usado para delegação.
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Delegação (2)
Usando um proxy para delegar e comprovar a propriedade
dos direitos de acesso.
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The End
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