Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Antonio Carlos Dias Lino

Implementação de uma solução com impressão digital para
assinatura baseada em identidade

São Paulo
2018

Antonio Carlos Dias Lino

Implementação de uma solução com impressão digital para
assinatura baseada em identidade

Dissertação de mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT, como parte
dos requisitos para obtenção do título de
Mestre em Engenharia de Computação:
Área de Concentração:
Computacional

Infraestrutura

Data da aprovação : ______/______/______

_____________________________________
Professor Dr. Eduardo Takeo Ueda
(Orientador)
Mestrado Engenharia de Computação

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Eduardo Takeo Ueda (Orientador)
Mestrado Engenharia de Computação
Profa. Dra. Samáris Ramiro Pereira (Membro)
USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul
Profa. Dra. Denise Hideko Goya (Membro)
UFABC – Universidade Federal do ABC

Antonio Carlos Dias Lino

Implementação de uma solução com impressão digital para
assinatura baseada em identidade

Dissertação de mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT, como parte
dos requisitos para obtenção do título de
Mestre em Engenharia de Computação.
Área de Concentração:
Computacional

Infraestrutura

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Takeo Ueda

São Paulo
Agosto/2018

AGRADECIMENTOS
Ao meu orientador Prof. Dr. Eduardo Takeo Ueda que me auxıliou na escolha
do tema, na elaboração e condução do trabalho e pela transmissão de conhecimento, através de suas aulas, em uma viagem fascinante no mundo da criptologia.

Ao meu amigo Prof. Marcelo Samuel Martins Lallo diante de sua rica colaboração através de pesquisas e discussões sobre o tema.

A equipe técnica de laboratório do IPT que sempre se mostrou proativa na
disponibilização de recursos de infraestrutura colaborando para o sucesso de meu
trabalho.

Ao Prof. Dr. Diego Aranha e Profa. Dra. Denise Hideko Goya pela imensa colaboração e orientação quando do processo de qualificação através de suas críticas
construtivas que vieram a contribuir para o sucesso deste trabalho.

A toda minha família, pela ajuda intelectual e emocional; principalmente as
minhas filhas Giuliane Fabeni Lino e Carolina Fabeni Lino por colaborarem nas correções textuais deste trabalho.

Um agradecimento especial a minha esposa, Marta Fabeni Lino pela sua paciência que soube entender os momentos em que não estivemos juntos diante das
horas dedicadas a este trabalho.

Finalmente, não poderia deixar de agradecer a Deus, que me proporcionou
esta oportunidade e que nas horas mais difíceis me deu forças para seguir em frente.

RESUMO

A integridade das informações, a rastreabilidade do processo e a autenticidade dos recursos humanos envolvidos na validação dos Trabalhos de Conclusão de
Curso (TCC) e Estágio Supervisionado são quesitos imprescindíveis para que discentes possam ter acesso ao diploma de conclusão do ensino médio integrado ao
técnico. Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma pesquisa aplicada tornando
possível a criação de um protótipo, o qual permite a assinatura digital de arquivos
PDF utilizando o esquema de assinatura baseada em identidade proposto por Adi
Shamir (1984), com reconhecimento por impressão digital, colaborando para o aumento da produtividade do processo, autenticidade e irretratabilidade dos funcionários e a integridade das informações as quais constituem a motivação desta dissertação. A homologação do protótipo mostrou resultados positivos quanto ao modelo
proposto como ganho em produtividade e maior confiabilidade nas validações dos
trabalhos com a aplicação da assinatura digital, porém, foram detectados ajustes
importantes na interação entre usuário e aplicação, e uma avaliação na comunicação entre os dispositivos biométricos e computadores envolvidos no processo de
autenticação de usuários. A utilização do esquema de assinatura baseada em identidade proposto por Adi Shamir (1984), dispensa o uso de certificados digitais eliminando a necessidade de uma infraestrutura de chaves pública e consequentemente
seus custos de implantação e manutenção. O esquema embora possa apresentar
cuidados especiais relacionados à segurança, como a custódia de chaves, possui
maior flexibilidade na criação de chaves públicas dos usuários permitindo, por exemplo, o uso de endereços eletrônicos, datas, endereços IPs. Na construção do
protótipo foi utilizado o esquema de assinatura baseada em identidade, a biometria
através da impressão digital, a linguagem de programação C# (C-Sharp) e a biblioteca GMP Native Interface for .NET Library aplicada na aritmética de precisão arbitrária de números inteiros, números racionais e números de ponto flutuante.
Palavras chave: Identity-Based Signature (IBS), Infraestrutura de Chave Pública
(ICP), Biometria, False Accept Rate (FAR), False Rejection Rate (FRR), Identity Based Encryption (IBE).

ABSTRACT
Implementation of a fingerprint solution for signature based on identity
The integrity of the information, the process traceability and the authenticity of
the human resources involved in the validation of the Completion Works (TCC) and
Supervised Internship are essential requirements for the students to have access to
the high school diploma integrated with the technician. This work proposes the development of an applied research making possible the creation of a prototype, which
allows the digital signature of PDF files using the signature-based signature scheme
proposed by Adi Shamir (1984), with fingerprint recognition, collaborating for the increase of process productivity, authenticity and irretratability of the employees and
the integrity of the information that constitute the motivation of this dissertation. The
homologation of the prototype showed positive results regarding the proposed model
as gain in productivity and greater reliability in the validations of the works with the
application of digital signature, however, important adjustments were detected in the
interaction between user and application, and an evaluation in the communication
between the devices biometrics and computers involved in the process of user authentication. The use of the identity-based signature scheme proposed by Adi Shamir
(1984), exempts the use of digital certificates by eliminating the need for a public key
infrastructure and consequently its implementation and maintenance costs. Although
the scheme may present special security-related care, such as key custody, it has
greater flexibility in creating public keys of users allowing, for example, the use of
electronic addresses, dates, IP addresses. In the construction of the prototype we
used the identity-based signature scheme, fingerprint biometrics, the C # (C-Sharp)
programming language, and the GMP Native Interface for .NET Library applied in
arbitrary precision arithmetic of integers, rational numbers, and floating point numbers.
Key words: Identity-Based Signature (IBS), Public Key Infrastructure (ICP), Biometrics, False Accept Rate (FAR), False Rejection Rate (FRR), Identity Based Encryption.
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1 INTRODUÇÃO
A criptografia permite a troca de mensagens entre duas partes, de forma que
uma ação mal intencionada provocada por alguém que não esteja inserida no contexto desta troca não tenha condições de acessar o conteúdo das mensagens. “Confiança é a base de toda a comunicação, seja ela física ou eletrônica” (CHOUDHURY,
2002, p. 29). Na comunicação física, a construção da relação de confiança é algo
relativamente fácil tendo em vista que se pode identificar a entidade ou pessoa através das interações face-a-face ou por meio de outras formas de identificação, como
assinaturas, selos de tabelião, ou mesmo papel timbrado.
Como a utilização da Internet aumenta exponencialmente, as aplicações em geral representam hoje uma importante forma de interação na grande rede, sendo que
estas aplicações são dependentes de um fluxo bidirecional de trocas de dados entre
o servidor e o cliente. A segurança se torna um requisito indispensável nas aplicações em que se faz necessário o tráfego de informações confidenciais mantendo a
integridade, confidencialidade e autenticidade. A construção de aplicações para as
quais os requisitos de segurança são essenciais, torna-se necessária a utilização de
técnicas que quando aplicadas, possam garantir os requisitos mínimos necessários
para que a comunicação aconteça obedecendo aos princípios básicos de segurança.
1.1 Motivação
Os sistemas baseados em criptografia de chave pública são largamente utilizados objetivando garantir a segurança, identificando e autenticando pessoas e dispositivos. A ICP (Infraestrutura de Chaves Públicas) se propõe a resolver os problemas
relacionados à distribuição de chaves públicas presentes nas comunicações eletrônicas. O pleno funcionamento de uma ICP requer que alguns cuidados básicos, porém essenciais, sejam tratados, como o gerenciamento, implantação e a garantia de
segurança das chaves privadas.
A criptografia de chave pública e o funcionamento dos certificados digitais estão
fortemente relacionados à segurança das chaves privadas e seu proprietário deve
manter em sigilo sua chave, sendo esta uma das grandes dificuldades do processo.
Uma ICP é um conjunto de hardware, software, procedimentos e pessoal técnico
especializado que acompanham o ciclo de vida dos certificados digitais e se propõem a prestar os serviços de gerenciamento e repositório de chaves oferecendo
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confidencialidade, autenticidade e integridade para seus usuários em um ambiente
confiável. Conforme a demanda de usuários cresce o grau de complexidade de uma
ICP aumenta. A ICP apresenta alguns problemas, como por exemplo, processo
complexo de implantação e manutenção e toda estrutura que envolve os certificados, como custos de emissão, distribuição e armazenamento, revogação e validação.
Goya (2011) diz que os modelos alternativos de criptografia de chaves públicas
surgem como uma opção em relação à utilização de uma infraestrutura de chaves
públicas (ICP) convencional, como exemplo, baseado em identidade, autocertificado,
sem certificado (certificateless) e baseado em certificado (certificate-based).
Os criptosistemas baseados em identidade introduzido por Shamir (1984) permitem ao usuário associar sua chave pública a qualquer informação que o possa identificar, como CPF, por exemplo, e a geração de sua chave privada será feita por uma
autoridade de confiança identificada como Geradora de Chave Privada, do inglês
PKG (Private Key Generator). A ideia principal da criptografia de chaves públicas
baseada em identidade, do inglês IBE (Identity Based Encryption), é possibilitar a
geração da chave secreta a partir de um conjunto de caracteres previamente conhecidos. A chave pública utilizada na geração da chave secreta passaria a ser a própria identidade do usuário.
ASHIDANI (2009) propôs o uso de assinatura baseada em identidade como mecanismo de autenticação de remetente em servidores de email, e ressalta que o uso
de emparelhamento de curvas elípticas proporciona um melhor desempenho em relação aos modelos convencionais.
No projeto de Silveira (2013), realizou-se uma pesquisa aplicada sobre criptografia de chaves públicas baseada em identidade com o objetivo de criar um sistema
utilizando mecanismos de autenticação presentes em um cartão de identificação eletrônica. Desenvolvido na UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, Portugal, este sistema permite o ciframento, deciframento e assinatura de arquivos com múltiplas identidades (chaves públicas), a associação de políticas de privacidade e acessos
flexíveis a esses arquivos. O ciframento é efetuado sem a necessidade de compartilhamento prévio de chaves, utilizando a identidade do usuário como chave pública.
A autenticidade, integridade e irretratabilidade dos dados são a base da motivação deste trabalho diante da demanda cada vez mais exigente quando se trata de
segurança no acesso à informação e o crescimento exponencial do desenvolvimento
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de aplicações que se utilizam de canais públicos ou mesmo dentro de um ambiente
corporativo expostos ao avanço da variedade de ameaças virtuais, obrigando a implementação de soluções que possam garantir os requisitos básicos de segurança.

1.2 Objetivos
O objetivo deste trabalho é possibilitar com o uso de uma solução, a autenticação de usuários, irretratabilidade e a integridade de informações acadêmicas em
ambiente corporativo.
O objetivo específico deste trabalho é o desenvolvimento de uma pesquisa aplicada, que visa produzir um protótipo utilizando a impressão digital para assinatura
baseada em identidade, permitindo a identificação de usuários, assinatura digital e o
armazenamento seguro de informações.

1.3 Método de trabalho
Inicialmente, foi realizada uma pesquisa, que possibilitou um maior entendimento
sobre o tema. O método de trabalho foi dividido em quatro fases, sendo a fase 1, a
pesquisa bibliográfica; a fase 2, a análise dos aspectos conceituais que envolvem o
tema ; a fase 3, a análise de trabalhos relacionados ao tema e a fase 4 a arquitetura
da proposta, implementação e análise dos resultados, conforme demonstrado através da Figura 1.
Figura 1 – Método de trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Fase 1 - Nesta fase foram realizadas pesquisas sobre livros e artigos relacionados à Identity-Based Signature, Biometria e Criptografia, e essas referências foram
bases para fundamentação teórica e trabalhos relacionados presentes nesta dissertação.
Fase 2 – Nesta fase, a Fundamentação Teórica, foram estudado conceitos, tecnologias e suas tendências relacionadas à assinatura digital baseada em identidade,
biometria e criptografia, aspectos relevantes para elaboração da proposta desta dissertação.
Fase 3 – Nesta fase foi selecionado e estudado artigos sobre trabalhos recentes
relacionados ao tema desta dissertação, classificados em Pesquisa Teórica e Aplicada, e em ambos os casos, classificando-os em aspectos de Segurança e Desempenho.
Fase 4 – Nesta fase desenvolveu-se a arquitetura da proposta apresentando o
ambiente de desenvolvimento e operacional, a implementação do experimento e a
análise dos resultados após aplicação de testes em ambiente de homologação.
1.4 Organização da dissertação
Seção 2 – Fundamentação Teórica – Nesta seção apresenta-se o estudo sobre
a ICP e conceitos importantes sobre seus componentes, à criptografia simétrica
e assimétrica referenciando algoritmos importantes dentro de cada modelo, a
criptografia de chaves públicas e assinatura baseada em identidade como modelo alternativo ao convencional baseada em certificados digitais, e o uso da biometria.
Seção 3 – Trabalhos Relacionados – Nesta seção são apresentados os principais trabalhos que tratam sobre o assunto desta dissertação nos mais diversos
cenários, os requisitos de software e hardware, as configurações de ambiente,
análise dos resultados obtidos e a indicação de pesquisas futuras objetivando a
melhoria das técnicas aplicadas. Os trabalhos foram divididos em duas categorias, Pesquisa Teórica e Pesquisa Aplicada colaborando para um melhor entendimento e compreensão dos conteúdos abordados.
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Seção 4 – Arquitetura da proposta – Nesta etapa, apresentamos as principais atividades relacionadas ao desenvolvimento da proposta elencando o modelo
conceitual, modelo de dados, casos de uso, arquitetura da aplicação e fluxograma dos processos envolvidos.
Seção 5 – Implementação – Nesta etapa, são apresentados os aspectos de desenvolvimento da aplicação (protótipo), como linguagem de programação utilizada e suas características, biblioteca GMP e as principais funções utilizadas na
geração de números primos grandes, características do ambiente de homologação, quadros comparativos dos processos de geração de chaves, assinatura e
verificação de assinaturas de arquivos PDF através do algoritmo proposto por
Adi Shamir (1984).
Seção 6 – Análise de resultados – Nesta etapa apresentamos um resumo das
características técnicas do ambiente de homologação, os procedimentos de instalação e configuração do ambiente, a definição das métricas utilizadas no processo de validação e homologação da aplicação e os resultados obtidos após a
interação por parte dos usuários.
Seção 7 – Conclusão – Nesta etapa apresentamos um resumo sobre as contribuições do protótipo, suas limitações e a recomendação de trabalhos futuros.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta seção apresenta os conceitos e considerações relevantes para compreen-

der a solução proposta nesta dissertação.
A Infraestrutura de Chave Pública (ICP), responsável pelo gerenciamento de certificados digitais, é fundamental no processo de comunicação segura. Na Subseção
2, são tratados conceitos sobre criptografia simétrica, criptografia assimétrica, funções hash, assinatura digital, os principais componentes e funções encontradas em
uma infraestrutura de chaves públicas, o esquema Identity-Based Encryption (IBE), o
esquema Identity-Based Signcryption (IBS) e a tecnologia biométrica, que permite
agregar controle de acesso nas comunicações eletrônicas, fornecendo condições
para evitar falsificação, além de propiciar condições para validação de identidade do
usuário. Finalmente, é apresentada uma síntese, justificando a proposta desta dissertação.
2.1

Conceitos essenciais
A seguir são descritos conceitos importantes, e necessários, para melhor

compreensão da proposta desta dissertação.
2.1.1 Fundamentos matemáticos
Inteiros e Primos
Segundo Ashidany (2009), números primos são elementos importantes para a
criptografia. Um número é considerado primo, se e somente se, sendo x um inteiro e
x > 1, observando que não existam divisores positivos inteiros diferentes de 1 e ele
mesmo. Se y > 1 e y não é primo, diz-se que y é composto, se e somente se y=ab,
onde ｮ a, b ∈ ℕ com 1 < a < y e 1 < b < y.
Definem-se como primos relativos ou coprimos como dois números inteiros a,
b ∈ ℤ Ⅰ o maior divisor comum seja a

1, ou seja, mdc(a, b) = 1. Segundo Ashidany

(2009) no teorema de Euler sendo b e c primos relativos, temos:
≡ 1 mod n, onde
é a função totiente de Euler, que retorna a quantidade de números inteiros positivos menos que c e primos relativos de c.
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Congruência
Seja n >1 um número inteiro e b e c inteiros quaisquer, dizemos que b é congruente a c, módulo n, se e somente se, cada um deles divididos por n, deixar restos
iguais. Conforme Stallings (2014, p.69), nesta relação, n é denominado como módulo da congruência. Simbolicamente representamos que b é congruente a c módulo n
como b

c mod (n). Segue um exemplo prático de congruência para melhor enten-

dimento:lo
10 3 mod (3)  10 / 3 teremos resto igual 1 e 13 / 3 também teremos resto igual 1,
portanto, dizemos que 10 3 mod (3).
Maior Divisor Comum
Maior Divisor Comum (MDC) está relacionado a questões da teoria dos números, e em especial a sistemas criptográficos. Considerando dois números naturais,
identificar seus divisores positivos, divisores comuns e o maior deles estão diretamente relacionados ao estudo do mdc. Em Stallings(2014, p.67), chamamos de maior divisor comum de dois números ou mais, o maior de seus divisores.
Quando temos dois ou mais números e um desses números é divisor dos outros, conclui-se que ele é o mdc dos números, por exemplo, 3 e 6, se 3 é divisor de
6, ele é o mdc de ambos. A fatoração é o caminho para se identificar o maior divisor
comum por meio da decomposição dos números indicados. Para melhor compreensão, o Quadro 1 apresenta um exemplo didático:
Quadro 1 - Exemplo cálculo MDC.

N1

N2

Divisor

N1

N2

Divisor

20

24

2

60

18

2

10

12

2

30

9

2

5

6

3

15

9

3

5

2

2

5

3

3

5

1

5

5

1

5

1

1

1

1

Fonte: Elaborado pelo autor.
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No primeiro exemplo, dizemos que o maios divisor comum entre 20 e 24 é 4,
pois 2 foi o número que dividiu simultaneamente os dois (20 e 24) por duas vezes
conforme ressaltado no quadro acima. Já no segundo exemplo, dizemos que o maior divisor comum entre 60 e 18 é 6 conforme pode ser observado no Quadro 1.
Curvas Elípticas
A ECC (Elliptic Curve Cryptography) proposta por Neal Koblitz e Victor Miller em
1985 está baseada na matemática envolvendo curvas elípticas e o interesse por este sistema prende-se ao fato deste oferecer o mesmo nível de segurança que criptossistemas sobre grupos algébricos, mas com chaves menores diminuindo o overhead de processamento e mais eficiente no desenvolvimento de aplicações para
dispositivos móveis os quais possuem limitações de armazenamento e processamento.
O conceito matemático que embasam a teoria das curvas elípticas pode ser encontrado em Stallings (2015). Uma curva elíptica pode ser representada por uma
curva E sobre
satisfaçam 4

definida pela equação
+ 27

=

+ ax + b, onde os coeficientes a, b ∈

0 (mod p). Para corpos binários

(não singular) é definida por uma equação na forma
ficientes a, b ∈

meb

m uma curva elíptica

+ xy =

+

+ b onde coe-

(

m ), é um ponto da

0.

Podemos dizer que um par (x, y), onde x, y
curva se (x, y) satisfaz a equação

=

+ ax + b ou

ou
+ xy =

+

+ b. O con-

junto de pontos da curva junto com um ponto especial O, denominado ponto no infinito, é denotado por E (

), ou seja, E (

) = {conjunto dos pontos da curva}

{O}.

Conforme Sangalli et al. (2012) podemos ilustrar um algoritmo de encriptação
sobre curvas elípticas como segue:
1 Selecione um inteiro grande p que seja primo ou um inteiro na forma
râmetros da curva elíptica a e b de acordo com as equações
ou

+ xy =

+

=

+ b. Isto definirá o grupo elíptico de pontos E (

2 Escolha um ponto G em E (

e pa+ ax + b
).

), cuja ordem seja um valor muito grande n.

3 Um usuário A seleciona um inteiro
de A, então A gera sua chave pública

menor que n. Esta é a chave privada
=

* G.
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4 Para encriptar uma mensagem M para o usuário B, A escolhe um inteiro positivo aleatório k e produz o texto encriptado
tos. Os pontos de

são:

= {kG,

+k

5 Da mesma forma B seleciona um inteiro

constituído de um par de pon}.
menor que n, sendo este a chave

privada de B, então B calcula e divulga sua chave pública
6 Para desencriptar o texto encriptado

=

* G.

, B multiplica o primeiro ponto do par

pela sua chave secreta e subtrai o resultado do segundo ponto:
=

+k(

* G) -

+k

-

=

Segundo Sangalli et al. (2012), um dos pontos que dificulta uma maior proliferação da criptografia baseada em curvas elípticas é o fato de se definir alguns parâmetros antes de executar o algoritmo de encriptação / desencriptação, sendo estes parâmetros não comuns em outros Criptossistemas. A questão de se definir estes parâmetros já é um empecilho para a adoção da ECC, pois se trata de questões matemáticas complexas e fundamentais para a segurança do sistema acarretando em
maior complexidade na implementação.
2.1.2

Criptografia simétrica

A criptografia simétrica possibilita transformar uma mensagem de texto legível
em texto cifrado utilizando uma chave secreta. Esta chave secreta é de conhecimento das partes envolvidas na comunicação (remetente e destinatário), as quais utilizarão para ciframento e deciframento da mensagem. Segundo Karamanian et al.
(2011), a vantagem de utilizar a criptografia simétrica está relacionada a sua simplicidade, colaborando para seu bom desempenho, entretanto, uma grande desvantagem refere-se ao compartilhamento da chave secreta que deve ser de conhecimento
de ambas as partes. A Figura 2 demonstra o processo de criptografia simétrica durante a comunicação entre Bob e Alice compartilhando a mesma chave.
Figura 2 - Criptografia simétrica.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (Carlos et al., 2010, p.11).
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A seguir são apresentados alguns algoritmos simétricos relevantes da criptografia contemporânea.
DATA ENCRYPTION STANDARD (DES)
DES é um acrônimo para Data Encryption Standard (Padrão de Criptografia de
Dados, em português), comum para o Federal Information Processing Standard
(FIPS) 46-3. A forma mais comum usada na criptografia simétrica é o ciframento de
bloco, a qual processa o texto legível utilizando blocos de tamanho fixo produzindo
um bloco de texto cifrado do mesmo tamanho. Para Stallings (2012) o texto legível
possui um tamanho de 64 bits e a chave utilizada no processo é de 56 bits e, se o
texto legível possuir um tamanho superior a 64 bits, este será quebrado em blocos
de 64 bits. O DES possui 16 fases e para cada fase, uma subchave (K1, K2...,K16) é
criada tendo como origem a chave principal de 56 bits. A Figura 3 apresenta o algoritmo de encriptação DES.
Figura 3 – Algoritmo DES.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (Stallings., 2015, p.55).
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O deciframento no DES é similar ao processo de ciframento, portanto, o texto cifrado é a entrada para o algoritmo, mas as subchaves são utilizadas na ordem reversa, K16, conforme ilustrado acima, será utilizada na primeira interação, k15 na segunda interação até k1 aplicada na última interação.
ADVANCED ENCRYPTION STANDARD (AES)
O AES foi aprovado pelo National Institute of Standards and Technology (NIST)
em outubro de 2000 como um substituto para o DES. Um novo padrão de criptografia foi necessário uma vez que o DES se mostrava vulnerável a ataques de força
bruta, e Triple DES era muito lento do ponto de vista de desempenho para muitas
aplicações. O AES se apresenta como o substituto ao DES e 3DES fornecendo mais
segurança e maior desempenho em relação aos seus antecessores.
Embora o AES se apresente como um padrão promovido pelo NIST, foi aprovado pelo governo e classificado como processo de desenvolvimento de software livre.
Em 1997, a necessidade de um novo padrão foi anunciada pelo NIST, e foram solicitadas propostas para o desenvolvimento de um algoritmo de ciframento de bloco
simétrica que satisfizesse suas exigências.
Segundo Daswani et al. (2007), quinze cifras diferentes foram propostas por criptógrafos de todo o mundo, e conferências foram realizadas ao longo de um período
de três anos, nos quais os pontos fortes e fracos das cifras propostas foram debatidas no que diz respeito à segurança, velocidade, requisitos de memória entre outras
considerações como hardware e implementação de software. Os requisitos para
AES foram mais rigorosos quando comparados ao DES em função das aplicações
potenciais previstas pelo NIST, como exemplo, o NIST queria selecionar um algoritmo que pudesse funcionar em dispositivos móveis com processadores mais lentos e
com menor capacidade de memória encontrada no desktop.
Em agosto de 1999, cinco finalistas foram escolhidos. A proposta chamada Rijndael, feita por dois belgas criptógrafos, foi escolhida para ser o padrão AES. Rijndael
suporta chave e bloco de 128, 192 e 256 bits, o que é consideravelmente melhor do
que o oferecido pelo DES. Como resultado, as aplicações que necessitam de cifra
de bloco, o AES se mostra com melhor desempenho e menor consumo de memória
que seus antecessores, o DES ou 3DES.
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2.1.3 Criptografia assimétrica
Na criptografia de chave assimétrica presente em uma ICP, duas pessoas que
não se conhecem e precisam se comunicar de forma privada na Internet, podem fazê-lo resguardando os requisitos básicos de segurança (autenticidade, integridade e
confidencialidade). Vamos considerar como exemplo o usuário Bob que necessite
enviar uma mensagem confidencial para a usuária Alice. Poderíamos tentar usar
criptografia de chave simétrica para permitir a comunicação confidencial entre Bob e
Alice, porém, quando Bob publica uma chave simétrica em um diretório on-line,
qualquer pessoa que tenha acesso a esse diretório, terá acesso a essa chave e poderá decifrar todas as mensagens criptografadas, independentemente de Alice, que
seria o destinatário da mensagem.
Exemplificando, se Bob envia uma mensagem pessoal a Alice, qualquer outro
usuário poderia ser capaz de interceptar a comunicação e decifrá-la, pois a chave é
de conhecimento de qualquer um que desejar acessá-la.
Para Daswani (2007), a criptografia de chave assimétrica, no entanto, permite
resolver esse problema sem a necessidade de acordar diferentes chaves individualmente. Em um modelo assimétrico, um usuário qualquer possui duas chaves, sendo
uma chave pública e uma chave privada (ou secreta). A chave pública é divulgada
em diretório público permitindo assim a Bob e Alice enviar mensagens confidenciais,
criptografando-as com as chaves públicas dos seus respectivos destinatários.
Como ilustrado na Figura 4, devido à forma como a criptografia de chave assimétrica funciona, quando Bob envia uma mensagem a Alice, a mensagem é cifrada
com a chave pública de Alice, evitando que qualquer outro usuário possa decifrá-la.
Utilizando sua chave privada, Alice será a única pessoa com a capacidade de decifrar a mensagem, desde que sua chave privada seja mantida em segredo.
Figura 4 - Criptografia assimétrica.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (Carlos et al., 2010, p.17).
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Existem diversos algoritmos de criptografia que utilizam chaves assimétricas, dos
quais se pode destacar: RSA, Diffie e Helmman, El Gamal, etc. (Stallings, 2015).
A seguir é apresentado o principal algoritmo de chaves públicas aplicado nos dias atuais em comunicações seguras.
RSA
Diffie e Hellman (1976) publicaram um artigo sobre a ideia de um algoritmo assimétrico, Rivest, Shamir e Adelman (R, S e A, em RSA, 1978) capaz de servir como
um esquema para criptografia assimétrica.
Para Daswani et. al (2007), o RSA aparece como o algoritmo mais conhecido e
utilizado no processo de criptografia assimétrica, é utilizado em uma variedade de
protocolos incluindo SSL, CDPD, PGP 1 e 2, pois pode ser usado como esquema de
encriptação (confidencialidade) como também esquema de assinatura digital (autenticidade).
“As propriedades matemáticas do algoritmo RSA são baseadas na teoria dos
números” (Daswani et al., 2007, p.223). A segurança do algoritmo depende da dificuldade de fatorar números primos muito grandes e, se for difícil fatorar, será difícil
de quebrar as propriedades matemáticas do algoritmo. O RSA utiliza chaves com
tamanhos variáveis (1024, 2048 e 4096 bits), tornando-o diferente de qualquer outro
algoritmo de criptografia. Uma mensagem cifrada com uma chave RSA de 2048 bits
pode não ser mais ou menos "segura" do que uma mensagem cifrada com uma chave AES de 256 bits, mas pode-se tentar comparar a força da chave de diferentes
algoritmos, medindo a quantidade de tempo necessária para obter sucesso em um
ataque de força bruta.
2.1.4 Funções hash
Conforme descrito por Carlos et al. (2010), uma função resumo, conhecida como
função hash, é uma função matemática que permite transformar um conjunto de dados qualquer como entrada para uma função (H), em uma pequena sequência de
dados de tamanho fixo (resumo criptográfico). Essa sequência permite identificar um
arquivo ou informação unicamente, como exemplo, se uma determinada mensagem
que originou um resumo criptográfico for submetida a alguma alteração durante a
fase de comunição entre duas partes, será possível identificar uma ação maliciosa
na mensagem transmitida quando esta for submetida novamente a função (H), ge-
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rando um resumo diferente do original. Outra característica importante referente às
funções resumo, é que não deve ser possível obter a informação original a partir de
um hash, ou seja, tais funções devem ser unidirecionais.
Como a sequência do hash é limitada (128, 256, 512 bits etc), podem existir colisões (sequências iguais para entradas diferentes) e quanto maior a dificuldade de
colisões serem descobertas, mais eficiente é o algoritmo.
2.1.5 Assinatura digital
Em um esquema de assinatura digital, conforme ilustrado na Figura 5, Bob utiliza
sua chave secreta (chave privada) para assinar digitalmente um documento e a verificação desta assinatura será feita utilizando a chave pública de Bob. As assinaturas
digitais são utilizadas para provar a integridade e autenticidade dos dados. Além disso, a assinatura digital oferece autenticação e pode conferir irretratabilidade e, devido a essas inúmeras aplicações, as assinaturas digitais são extremamente importantes nas comunicações eletrônicas.
Figura 5 - Processo mais comum de aplicação de uma assinatura digital

.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptada de (Ashidani, 2009, p.28)

Conforme Carlos et al. (2010), a utilização da assinatura digital gera uma prova
de quem é o autor, ou emissor, da mensagem, além de prover integridade e irretratabilidade. O processo de assinatura consiste em gerar o resumo criptográfico da
mensagem e criptografar com a chave privada do assinante. Para a verificação de
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uma assinatura digital, é necessário verificar a assinatura usando a chave pública do
assinante e comparar o resultado dessa operação com o resumo do documento original.
2.2 Infraestrutura de chaves públicas
A Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP) é um conjunto de hardware, software,
pessoas e processos que permite a gestão dos certificados digitais. Para Buchmann
et al. (2013), o propósito da ICP é fornecer provas de autenticidade de chaves
públicas e controlar acessos indevidos durante seu ciclo de vida. A ICP se propõe a
resolver problemas subjacentes de segurança, entre o mundo físico e o mundo eletrônico, permitindo que se possa confiar nas transações realizadas.
Em Misaghi (2008), uma ICP possui recursos que contribuem para alcançar confidencialidade, irretratabilidade e autenticidade com uma estrutura confiável, entretanto, conforme a demanda pelos serviços oferecidos pela ICP aumenta, torna-se
mais complexo manter esta estrutura. Esse crescimento contribui para o surgimento
de problemas como revogação de certificados, custos de emissão de certificados,
custo computacional durante a fase de validação dos certificados e armazenamento,
apresentando-se como um desafio a ser superado.
A seguir são apresentados os principais componentes de uma ICP e suas funções dentro desta estrutura.
2.2.1 Certificados digitais
Segundo Karamanian et al. (2011), certificados digitais estabelecem a ligação
entre uma identidade (indivíduo ou dispositivo) a um documento eletrônico correspondente, que possui um conjunto de informações assinado por uma AC (Autoridade
Certificadora).
Karamanian et al. (2011) explica que, um certificado digital possui em sua estrutura uma série de informações, como exemplo, uma identidade (um nome ou uma
referência a uma entidade ou dispositivo), a chave pública que se torna disponível a
terceiros (todas as entidades diferentes do proprietário) e a assinatura da AC abrangendo todas as informações constantes do certificado.
Conforme ressalta Komar (2008), a AC deve garantir a identidade do solicitante
antes de emitir um certificado e esta validação pode ser com base nas credenciais
do usuário ou pode incluir uma entrevista. Uma vez que a identidade é confirmada, a

25

AC emite o certificado e o assina digitalmente com sua chave privada, a qual confirma que o certificado foi emitido pela AC. Versões de certificados digitais: Certificado
X. 509 Versão 1; Certificado X. 509 Versão 2; Certificado X. 509 Versão 3.
Para Komar (2008), o certificado X.509 versão 1 foi definido em 1988, e raramente veremos a versão 1 em operação. O formato X.509 versão 1 define os campos do certificado. A Figura 6 apresenta os componentes do certificado X.509 - versão 1.
Figura 6 - Certificado X.509 Versão 1.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (Komar, 2008, p.22).

Conforme Komar (2008), o certificado X.509 versão 1 fornece informações básicas sobre o proprietário do certificado e seu emissor, incluindo o nome do emissor,
algoritmo de assinatura da AC e valor de assinatura, porém, não trata detalhes importantes sobre renovação de certificados. Para resolver isso, o formato X.509 versão 2 foi introduzido em 1993, introduzindo dois novos campos conforme ilustrado
na Figura 7.
Figura 7 - Certificado X.509 Versão 2.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (Komar, 2008, p.23).

Conforme ilustrado na Figura 8, o certificado X.509 versão 3 lançado em 1996,
introduziu extensões para resolver problemas associados ao unique ID do emissor e
validação do certificado.
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Figura 8 - Certificado X.509 Versão 3

.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (Komar, 2008, p.25).

A Figura 9 apresenta o formato geral de um certificado digital encontrado no navegador web, ressaltando no nro. de série e a chave pública baseada em RSA de
2048 bits.
Figura 9 - Certificado digital

.
Fonte: Elaborador pelo autor.

A seguir conforme Quadro 2, é apresentada uma descrição sucinta de três atributos importantes encontrados nos certificados digitais.
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Quadro 2 – Características dos certificados digitais

Propriedade

Descrição

Versão

Apresenta a versão do certificado digital.

Nro. de série

Identifica de forma única o certificado emitido por uma AC.

Chave pública

Necessária para execução de um conjunto de operações criptográficas. Incluída no certificado e publicada disponível a
terceiros.
Fonte: Elaborado pelo autor

A concepção de uma ICP necessariamente passa por um processo criterioso
de análise quanto aos recursos necessários para salvaguardar as informações confidenciais de seus usuários, os quais, não podem ter seus dados comprometidos
diante de acessos indevidos e vazamento de informações.
2.2.2 Autoridade certificadora
Uma Autoridade Certificadora (AC) é um componente da ICP, exercendo funções essenciais dentro desta estrutura composta por hardware, software e pessoas,
que são responsáveis por sua operação. A AC é responsável pela emissão de certificados, emissão de Lista de Certificados Revogados (LCR), gerenciamento e publicação das informações sobre certificados revogados, além de ser capaz de delegar
determinadas funções a outras entidades.
Segundo Carlos et al. (2010), ao emitir um certificado, uma AC assegura que o
requisitante possui a chave privada correspondente à chave pública presente no certificado digital. Os certificados emitidos podem ser para ACs intermediárias, para
entidades finais ou para ambos. Quando a AC emite uma LCR, é gerada uma lista
assinada com informações dos certificados revogados, com a data e o motivo da
revogação, portanto, quando uma AC assina sua LCR, ela atesta seu conhecimento
e a autenticidade do conteúdo da lista. A Figura 10 mostra a estrutura hierárquica de
uma AC, seus componentes e a forma de interação entre eles.
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Figura 10 - Exemplo de uma possível estrutura hierárquica de uma AC.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptada de (Karamanian et al., 2011, p.43).

Segundo Diógenes (2015), a autoridade certificadora raiz é o primeiro nó da estrutura topológica e hierárquica na organização da AC. A AC raiz é a entidade mais
alta em uma árvore de entidades certificadoras.
2.2.3 Autoridade de registro
Segundo Carlos et al. (2010), Autoridade de Registro (AR) é uma entidade
composta por software, hardware e operadores para os quais a AC delega a tarefa
de verificar o conteúdo de requisições de certificados. Conforme ilustrado na Figura
11, uma AC pode delegar a tarefa de verificação de informações para várias ARs,
que podem desempenhar seu papel para várias ACs. A existência desta entidade
em uma ICP faz-se necessária de acordo com a abrangência que uma AC pode ter,
seja ela por sua distribuição geográfica ou por um elevado número de usuários.
Figura 11 - Exemplo de uma possível estrutura hierárquica de uma AR.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (Karamanian et al., 2011, p.44).
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Em Diógenes (2015), uma autoridade de registro tem como funcionalidade retirar
um pouco da carga da AC e agir como intermediário na comunicação entre cliente e
servidor. A autoridade de registro não emite certificados, porém, pode distribuir chaves, aceitar pedidos de registros de certificado e validar requisições de verificação
de certificados.
2.3 Modelo Identity-Based Encryption (IBE)
O conceito de criptografia baseada em identidade (IBE) foi introduzido por Adi
Shamir (1984). Esta técnica define a identidade do usuário como uma sequência de
caracteres de fácil interpretação, possibilitando sua identificação através de um endereço IP, e-mail ou número de celular, dispensando o uso de certificados digitais.
Segundo Silveira (2013), no IBE a chave pública do usuário é derivada de uma informação de identidade (e-mail, celular, etc), e sua chave privada é gerada por uma
terceira entidade confiável conhecida como gerador de chave privada ou private key
generator (PKG). A principal vantagem neste modelo é a simplificação na gestão de
chaves. A utilização de uma chave pública no mundo real com o objetivo de identificar qualquer entidade está relacionada ao uso de uma infraestrutura de chave pública (ICP), envolvendo uma hierarquia de confiança que contempla uma AC, responsável pela emissão dos certificados digitais.
O modelo proposto por Shamir (1984) baseado em identidade simplifica as necessidades requeridas na ICP, pois a chave pública do usuário é sua própria identidade. Este modelo elimina os custos associados a uma ICP tornando-o um modelo
eficiente. A seguir, são apresentados dois componentes importantes, os quais permitem respectivamente o ciframento (confidencialidade) e assinatura digital de mensagens e documentos (autenticidade e integridade).
2.3.1 Criptografia baseada em identidade
Joye et al. (2009) explica que o trabalho iniciado por Shamir (1984) com a apresentação da proposta sobre a IBE, embora tenha apresentado uma alternativa aos
modelos encontrados na época, apresentava deficiências, quando Boneh e Franklin
(2001) propuseram um esquema de criptografia baseada em identidade usando emparelhamento bilinear com um modelo de segurança adequado, reduzindo as falhas
de segurança. O trabalho de Boneh e Franklin despertou a atenção imediata da co-

30

munidade de criptografia para a IBE. A Figura 12 demonstra o processo de autenticação, ciframento e deciframento no modelo IBE.
Figura 12 - Processo de ciframento no IBE.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptada de (Youngblood, 2005, p.2).

A seguir é apresentado o processo de ciframento e deciframento no modelo
IBE conforme descrito em Youngblood (2005):
1. Alice prepara o texto legível para Bob. Utilizando a identidade de Bob (ID Bob) e
a chave pública do PKG (PKPKG), Alice efetua o ciframento do texto legível M,
obtendo o texto cifrado C enviando em seguida para Bob.
2. Bob recebe o texto cifrado C de Alice. Bob se autentica no PKG enviando sua
prova de identidade (IDBob) e após validação, recebe através de um canal seguro sua chave privada (SKIDBob).
3. Bob efetua o deciframento do texto C usando sua chave privada SK IDBob) recuperando o texto legível.
2.3.2 Assinatura baseada em identidade
Para Silveira (2013), a Identity-Based Signature (IBS), possui quatro fases: inicializa, extrai, assina e verifica. No IBS, Alice pretende assinar um documento e em
seguida enviar para Bob, portanto, Alice recupera sua chave secreta associada a
sua identidade através do PKG, assina a mensagem e envia. Bob, ao receber a
mensagem, utilizando a chave pública de Alice, efetua a verificação da assinatura
sem a necessidade de um certificado digital.
Conforme Youngblood (2005), a assinatura baseada em identidade é essencial
no processo de criptografia. A Figura 13 ilustra as fases durante o processo de assinatura digital no modelo IBE.
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Figura 13 - Assinatura digital baseado em identidade.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (Youngblood, 2005, p.3).

A seguir é apresentado o processo de assinatura digital baseado em identidade conforme descrito em Youngblood (2005):
1. Alice autentica no PKG e recebe sua chave privada SK IDAlice.
2. Usando sua chave privada, Alice gera a assinatura σ para o texto legível M e
transmite para Bob, em conjunto com a mensagem cifrada.
3. Após receber a mensagem M e a assinatura σ originada por Alice, Bob verifica a assinatura σ usando a identidade de Alice (IDAlice) e chave pública do
PKG (PKPKG). Se a assinatura for válida, Bob aceita a mensagem, caso contrário, a rejeita. Bob não necessita conhecer qualquer tipo de certificado digital para executar estes procedimentos.

2.3.2.1 - Esquema de assinatura baseado em identidade de Shamir
Adi Shamir (1984) introduziu um tipo de esquema de criptografia que permite
um par de usuários se comunicarem de forma segura e verificar suas identidades
sem a troca de uma chave privada e pública. O esquema assume a existência de um
PKG (Private Key Generate), entidade confiável, responsável pela geração das chaves baseado em sua identidade que lhe permitirá acesso a rede, estando estas chaves armazenadas em um smartcard, que também habilitará o usuário assinar e encriptar mensagens, assim como, verificar e decriptar as mensagens recebidas.
O esquema está baseado nos sistemas de chaves públicas, porém, o usuário
pode escolher seu nome, email, fone como sua chave pública, contrariando o método tradicional, pois, a geração de um par de chaves é executada de forma aleatória
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e publicada em um serviço de diretórios. Conforme Adi Shamir (1984), o esquema é
recomendado para grupos fechados de usuários salientando que a corporação deve
garantir a integridade e confiabilidade do PKG. A chave secreta é computada a partir
do PKG, armazenada em smartcard para ser utilizada na autenticação de acesso a
rede. A seguir são apresentadas as etapas do esquema proposto por Adi Shamir
(1984).
Assinatura
Para assinar uma mensagem m, o usuário deverá escolher um número r aleatório
e calcular,
t=
s=g*

onde,

n = produto de 2 (dois) números primos grandes
s, t = assinatura
g = chave secreta do usuário
f = uma função de hash
r = número aleatório
e = número primo grande relativo a
m = mensagem
Verificação
(mod n) = i*

(mod n) onde,

m = mensagem
s, t = assinatura
i = identidade
n = produto de 2 (dois) números primos grandes
e = número primo grande relativo a
f = uma função de hash
Os parâmetros n,e e f são escolhidos pelo PKG e todos os usuários terão o
mesmo valor de n,e e o mesmo algoritmo. Conforme explica Adi Shamir (1984), somente o valor de i é diferente entre os usuários e a chave secreta que corresponde
a i é um número único g onde, g = i (mod n).
A Figura 14 apresenta o esquema de Adi Shamir (1984) com os processos de
geração de chaves, assinatura e verificação da assinatura.
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Figura 14 – Esquema de assinatura baseado em identidade de Adi Shamir

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Identity-based Cryptosystems and Signature Schemes – Adi Shamir (1984).

Segundo Adi Shamir (1984), para evitar ataques baseados entre as identidades, portanto, de diferentes usuários, é aconselhável expandir a sequência que descreve a identidade do usuário para uma longa cadeia pseudoaleatória através de
uma função unidirecional universal e a forma expandida de i na condição de verificação. Como todos na rede sabem como aplicar essa função, o esquema mantém seu
valor baseado na identidade, mesmo que a chave de verificação da assinatura não
seja exatamente igual à identidade do usuário. A segurança do esquema depende
da incapacidade do criptoanalista isolar g analisando um grande número de assinaturas válidas de mensagens de sua escolha. Se o gcd de (f e e) for c <> 1, é possível extrair a c-ésima raiz de i, por manipulação da condição de verificação, e, portanto, é essencial para fazer um “e” suficientemente primo grande e f uma função unidirecional suficientemente forte para que este caso nunca aconteça na prática. O valor
de r nunca deve ser reutilizado ou revelado, desde que g está protegido em qualquer
assinatura concreta por sua aleatoriedade e sigilo.
Em S.Kuzhalvaimozhi et al. (2014) a conclusão sobre esquemas de assinaturas baseado em identidade relata que diferentes assinaturas digitais com diferentes
tamanhos de chaves têm diferentes características de desempenho, e um usuário
pode selecionar o método usando critérios diferentes, menor número de operações,
tamanho de chave menor ou menor tempo gasto. A pesquisa resultou no desenvolvimento de implementações eficientes de ECC e protocolos de segurança mais rápidos e mais fortes, tamanho de chave menor, alto desempenho, menor custo computacional e uma geração de assinaturas relativamente rápida. A Figura 15 exibe as
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comparações efetuadas entre os diversos esquemas de assinatura baseado em identidade tratadas no artigo. Para melhor compreensão apresentamos a legenda: E
= Exponenciação, M = Multiplicação e H = Hash.
Figura 15 – Comparativo entre esquemas de assinatura baseado em identidade
Método

Assinar

Verificar

Assinatura
( Bits)

Emparelhamento

SHAMIR

2E + 1M + 1H

2E + 1M + 1H

640

-

HESS

1P + 1E + 1A + 2M + 1H

2P + 1H + 1E

320

3

PATERSON

3M + 2A + 2H

3P + 2E + 1M + 2H

1196

1

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de: Performance Comparison of Efficient Identity
Based Signature Schemes– S.Kuzhalvaimozhi et al. (2014).

Considerando as características do esquema proposto por Adi Shamir (1984), os
resultados comparativos entre esquemas de assinatura baseado em identidade realizado por S.Kuzhalvaimozhi et al. (2014) e a necessidade e viabilidade de utilização
na aplicação, optou-se pelo esquema de Adi Shamir (1984) pela sua simplicidade de
implementação oferecendo um nível de segurança aceitável desde de que atenda as
recomendações referenciadas em Identity-based Cryptosystems and Signature Schemes – Adi Shamir (1984).
2.3.3 Benefícios do modelo baseado em identidade
Para Goya (2011), o primeiro benefício na utilização da criptografia de chaves
públicas baseada em identidade é a facilidade de memorização da chave pública por
humanos, pois é muito diferente da chave pública convencional utilizada na ICP, a
qual sua composição é uma sequência binária com centenas de bits. A identidade
(chave pública) pode ser informada diretamente pelo próprio usuário sem a necessidade de armazenar em diretórios públicos e posteriormente ocorrer sua distribuição.
A autoridade do sistema demonstrando ser confiável, e consequentemente as informações que validam a identidade do usuário, permite que a certificação ocorra
implicitamente, dispensando assim a necessidade dos certificados digitais, a infraestrutura necessária para seu gerenciamento e todos os procedimentos existentes em
uma ICP caracterizando como um segundo grande benefício.
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Finalmente, outra característica importante do modelo baseado em identidade é ,
a possibilidade de utilizar a chave pública mesmo antes de conhecer a chave secreta, como por exemplo, é possível criptografar uma mensagem para um usuário que
ainda não se registrou junto a autoridade do sistema para receber sua chave secreta
e consequentemente, decifrar a mensagem.
2.3.4 Fragilidades do modelo baseado em identidade
Em Goya (2011), a utilização do modelo baseado em identidade expõe os usuários a riscos. As deficiências presentes no modelo precisam ser analisadas quanto a
sua implantação. A primeira deficiência é a custódia de chaves, na qual a autoridade
do sistema é responsável por gerar as chaves secretas de usuários estando estas
sob sua responsabilidade e, em consequência disto, a autoridade do sistema pode
decifrar qualquer texto que tiver acesso, conhecendo a identidade do usuário destinatário. Outro fator importante, é que a autoridade do sistema poderá assinar em
nome de qualquer usuário não permitindo garantir a irretratabilidade. É fundamental
que a autoridade do sistema seja totalmente confiável evitando falsificações e acessos indevidos. A custódia de chaves de acordo com a política de segurança de cada
organização pode ser desejável, como por exemplo, o acesso a e-mails de funcionários demitidos ou até o monitoramento de e-mails cifrados.
O comprometimento da chave mestre de posse da autoridade do sistema consiste em um dos fatores mais preocupantes no modelo baseado em identidade, pois
diante da perda ou roubo, operações de criptografia do passado e futuro estarão
comprometidas, e qualquer texto cifrado poderá ser decifrado se o interceptador conhecer as identidades dos usuários, independente do ciframento ter sido efetuado
antes ou depois do vazamento da chave, envolvendo todos os usuários ligados a
esta autoridade do sistema.
A revogação de identidade é outra deficiência, pois diante do comprometimento
da chave secreta do usuário, sua identidade deve ser revogada imediatamente. O
identificador do usuário (chave pública) não deve ser simplesmente um número de
CPF, email ou celular, os quais nem sempre são possíveis cancelar. Como sugestão, pode-se concatenar características destes usuários na construção de seus identificadores atrelados a uma informação que possa determinar sua validade, como
por exemplo, ACarlos-Jan16aDez16. Diminuir o período de renovação pode ajudar
diante do comprometimento da identidade do usuário, porém, poderá criar uma so-
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brecarga da autoridade do sistema, que terá que renovar identidades com maior frequência. Toda renovação deverá ser feita utilizando um canal seguro de comunicação.

2.4 Biometria
A tecnologia da informação e comunicação (TIC) evolui a passos largos e a forma como as pessoas se comunicam e realizam transações eletrônicas estão cada
vez mais presentes no dia-a-dia. O interesse pela tecnologia biométrica aumenta a
cada dia e vem contribuindo para o crescimento de aplicações baseadas em biometria. A tecnologia biométrica apresenta características que eleva o nível de segurança na validação da identidade de usuários, fornecendo recursos para a realização de
operações eletrônicas, agregando confiabilidade e eficiência.
2.4.1 Visão geral
Em Pinheiro (2008), a biometria reconhece um indivíduo por suas características físicas e comportamentais e as utiliza para autenticar a identidade de um indivíduo. Em uma rede de computadores, a biometria é um conjunto de métodos que
permitem autenticar, identificar e verificar de forma automática um usuário através
de suas características físicas previamente armazenadas, utilizando sistemas computacionais que podem comparar em tempo real os padrões tomados do usuário.
Os agentes motivadores para o avanço dos sistemas biométricos atualmente
estão relacionados ao aumento das fraudes na comunicação eletrônica através da
grande demanda no acesso a Internet, comércio eletrônico e a preocupação por parte das empresas no acesso a suas dependências físicas e recursos por parte de
seus colaboradores. Em um sistema biométrico típico quando utilizado de forma apropriada pode resolver problemas importantes relacionados a segurança como: identificação e acesso a recursos de uma redes de computadores. Em Pinheiro
(2008), um modelo conceitual simples considera os dados e processos básicos para
qualquer sistema biométrico, onde o usuário é registrado, seu perfil biométrico é armazenado. A posterior, quando da utilização pelos sistemas computacionais o processo de extração obtém as características biométricas do usuário e comparadas
com os modelos previamente armazenados em banco de dados. A Figura 16 apresenta o modelo de um sistema biométrico.
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Figura 16 – Modelo conceitual do sistema biométrico.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (Pinheiro, 2008, p.44).

Aquisição e Exemplar: Processo que trata a obtenção de dados relativos às
características biométricas que será apresentada ao sistema. Os dispositivos apropriados serão utilizados neste processo que fazem uso de sensores especiais e utilizam um software capaz de converter cada informação em um exemplar que será
armazenado em base de dados para comparação futura.
Extração e Atributos: A extração produz uma imagem do exemplar adquirido, denominado atributo ou template, estando este associado com um identificador
do usuário. A extração de características é a redução do conjunto de medida biométrica tomada do indivíduo formando um grande volume de dados.
Registro e Perfil: O processo de registro está baseado na obtenção prévia
das informações biométricas do usuário para cadastramento no sistema. O perfil obtido (template) é armazenado para validação futura.
Comparação e Decisão: O processo de comparação verifica qual o grau de
similaridade existente entre as características extraídas com o perfil armazenado,
fornecendo uma pontuação representativa entre os dois conjuntos de dados. Sendo
a similaridade superior a um limite pré-estabelecido, é feito o aceite do usuário tornando a autenticação válida. Em Pinheiro (2008), a autenticação biométrica aplicada
aos sistemas computacionais envolve uma série de processos, que vão desde a interação com os dispositivos de captura até a realização da autenticação. A autenticação basicamente envolve duas fases: A primeira fase pressupõe que o indivíduo
deva registrar no sistema permitindo a coleta de sua impressão digital, por exemplo,
entre outras características pessoais mensuráveis. Na segunda fase, o indivíduo deve apresentar sua característica biométrica ao sistema para obter acesso, a qual
deverá ser comparada ao padrão registrado anteriormente armazenado na base de
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dados, obtido na primeira fase. A Figura 17 demonstra o processo de registro e verificação.
Figura 17 - Processo de registro e verificação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme Pinheiro (2008), ao se fazer uso de sistemas biométricos em redes
de computadores, é necessário estar ciente de que não há medições perfeitas e que
fatores operacionais podem causar falhas, e devem-se adotar procedimentos secundários visando o isolamento do sistema exposto a risco evitando o comprometimento da segurança como um todo.
2.4.2 Principais características
Conforme Pinheiro (2008), os sistemas biométricos estão baseados nas características do ser humano podendo ser utilizado nos processos de autenticação
com um bom nível de precisão. Para que um sistema biométrico seja considerado
seguro, é necessário que atenda a três requisitos básicos:


As características biométricas devem apresentar diferenças significativas
entre os indivíduos;



As características devem permanecer estáveis durante a vida dos indivíduos;



O sistema deve ser robusto e oferecer segurança contra a tentativa de
fraudes.

Em teoria, qualquer característica física ou comportamental pode ser empregada na identificação biométrica, desde que satisfaça condições conforme apresentada no Quadro 3.
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Quadro 3 – Requisitos para identificação biométrica.

Requisitos

Descrição

Universalidade

Indivíduos devem apresentar características a serem utilizadas
como medida.

Singularidade

Medida da característica utilizada não deve ser igual a pessoas
diferentes, ou no mínimo, a probabilidade de haver igualdade seja
muito pequena.

Permanência

A característica não deve variar com o passar do tempo.

Mensurabilidade Pode ser medida quantitativamente tendo como base um modelo.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Em Colombo et al.(2013), é apresentado a relação dos sistemas biométricos e
suas características gerais, conforme Quadro 4.
Quadro 4 – Relação sistemas biométricos e suas características.

Fonte: Colombo et al.(2013).

Colombo (2013) explica que características como: desempenho (fatores ambientais que possam afetar a precisão na identificação), aceitabilidade (aceitação por
parte dos usuários) e proteção (técnicas de segurança), completam a lista de fatores
importantes ao bom funcionamento dos sistemas de reconhecimento biométrico.
2.4.3 Componentes do sistema biométrico
Segundo Pinheiro (2008), em um sistema biométrico a característica individual de uma pessoa precisa ser registrada, o qual está baseado na criação de um modelo que representa de forma digital uma característica física. Na biometria, são utilizados diferentes tipos de algoritmos para o processamento de imagens, geração de
padrões e comparação, objetivando atender os mais diferentes tipos de aplicação. O
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algoritmo pode ser visto como um tradutor da característica física do indivíduo para
uma representação digital e também permitir a comparação entre os modelos registrados em uma base de dados biométrica com os modelo de um indivíduo que deseja autenticar no sistema, conhecido como modelo vivo.
O sistema biométrico básico pode ser dividido em três processos:


Captura do tipo biométrico, que envolve a camada que se comunica
com os dispositivos físicos (sensores) de leitura;



Processamento, responsável pela geração do modelo biométrico a partir dos dados digitais capturados;



Comparação, com a aplicação de algoritmos efetua a comparação entre os padrões obtidos nas etapas anteriores com os armazenados na
base de dados do sistema, determinando o grau de semelhança.

Conforme Pinheiro (2008), um sistema biométrico básico pode ser dividido em
quatro componentes principais de acordo com o Quadro 5.
Quadro 5 – Componentes básicos de um sistema biométrico.

Componente

Função

Sensor

Responsável por capturar as informações biométricas do indivíduo e converter para um formato adequado para utilização.

Cérebro

Responsável pela função de controle dos dispositivos. Recebe a
amostra biométrica fornecida pelos sensores em formato apropriado para processamento.

Comunicação e
Processamento

Responsável pela comparação da amostra biométrica com um
padrão armazenado na base de dados. Para a decisão sobre a
similaridade, usa um limiar a ser estabelecido delimitando o valor de similaridade considerando a amostra autêntica ou falsa.

Banco de Dados

Responsável por manter os padrões dos indivíduos cadastrados
no sistema biométrico, disponibiliza a inserção, exclusão ou atualização dos padrões registrados. Cada padrão é armazenado
com um identificador de usuário, o qual permite determinar a
qual indivíduo pertence.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Figura 18 apresenta um modelo de autenticação de um sistema biométrico básico.
Figura 18 - Modelo de autenticação do sistema biométrico básico

.Fonte: Elaborado pelo autor.
Segundo Pinheiro (2008), o tamanho do modelo biométrico criado pelo sistema depende da precisão exigida para a segurança, quanto maior for a precisão exigida, maior será o tamanho da chave. Outra observação, segundo Pinheiro (2008), é
que podemos criar sistemas biométricos com valor de chaves pequenos, por exemplo, um padrão de retina poderia ser armazenado em 35 bytes, a face pode ser armazenada com apenas 84 bytes e uma impressão digital poderia ocupar de 256 a
512 bytes.
2.4.4 Elementos do sistema biométrico
A biometria está associada à identificação de um indivíduo através de características únicas (singularidade). Em Pinheiro (2008), dentre os tipos de elementos
biométricos encontramos sistemas baseados na identificação física (reconhecimento
facial, impressão digital, retina, íris, entre outros) ou comportamental (voz, dinâmica
datilográfica, assinatura). Normalmente os critérios adotados para a escolha de um
sistema biométrico estão presentes, a precisão, qualidade, preço e o nível de segurança pretendido. De acordo com o nível de segurança, recomenda-se a utilização
de pelo menos dois tipos de tecnologia e segundo Pinheiro (2008), os sistemas que
armazenam os dados biométricos devem ser protegidos com o uso de alguma técnica de criptografia. A Figura 19 apresenta alguns elementos biométricos.
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Figura 19 – Elementos biométricos.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (Pinheiro, 2008, p.62).

Neste trabalho, será adotado o elemento de impressão digital durante o processo de autenticação, portanto, seguem algumas características sobre este elemento. De acordo com Pinheiro (2008) a impressão digital é a mais utilizada como
elemento de identificação de indivíduos. As impressões digitais são únicas para cada indivíduo e consideradas o tipo biométrico mais seguro para determinar a identidade, depois do teste de DNA. Trata-se do tipo mais popular do sistema biométrico,
baseado nas irregularidades das impressões digitais, retiradas de um ou mais dedos, denominadas de “minúcias”.
A captura da imagem da impressão digital ocorre por meios ópticos, a qual a
imagem é processada digitalmente, que identifica as características datiloscópicas, e
depois de comparadas com os registros na base de dados, poderá ou não permitir o
acesso ao sistema.
Segundo Maltoni et al. (2009), as abordagens utilizadas no reconhecimento
automático de impressões digitais podem ser classificadas da seguinte forma:
Baseadas em correlação: Duas amostras de impressões digitais são sobrepostas e a correlação entre os pixels, no nível dos tons de cinza, é computada mediante diferentes alinhamentos. Esta abordagem tende a ser bastante ineficiente em
termos de tempo de processamento, uma vez que há inúmeros alinhamentos para
as quais as correlações devem ser calculadas.
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Baseadas em minúcias: As minúcias (como as bifurcações e terminações)
são extraídas das impressões digitais e armazenadas como um conjunto de pontos
no plano bidimensional. A fase de casamento consiste em encontrar o alinhamento
entre o conjunto de minúcias da imagem de referência e da imagem de consulta que
resulta no número máximo de pares associados de minúcias.
Baseadas nas características das cristas: As abordagens pertencentes a
esta família comparam as impressões digitais em termos das características extraídas das cristas, tais como orientação local, frequência, forma da crista, informação
da textura, etc.
A Figura 20 apresenta as minúcias encontradas na impressão digital de um
indivíduo.
Figura 20 – Minúcias encontradas na impressão digital.

Fonte: (Pinheiro, 2008, p.64).

Este método também conhecido como Finger Scan, segundo Pinheiro (2008),
relativamente barato e rápido, que oferece uma confiabilidade relativamente boa,
apresentando baixo custo de implementação. Embora apresente boas vantagens, as
desvantagens também estão presentes como: dedos com minúcias desgastadas,
sujo, úmido, poderão incorrer em erros durante o processo de comparação dos dados impedindo a identificação correta do indivíduo.
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2.4.5 Padronização dos sistemas biométricos
Segundo Pinheiro (2008), as tecnologias biométricas atuais carecem de maior
interoperabilidade. A existência de padrões biométricos é importante na medida em
que existe a necessidade de uma uniformização como apresentado no Quadro 6.
Quadro 6 – Necessidades de uniformização.

Aspectos com necessidades de uniformização
Manutenção da integridade e autenticidade dos dados biométricos processados e
armazenados.
Aplicação prática dos sistemas biométricos.
Encapsulamento dos dados biométricos.
Políticas de segurança que considerem a privacidade e a propriedade das informações de cada indivíduo cadastrado no sistema biométrico.
Gerenciamento dos dados biométricos durante o ciclo de vida dos sistemas biométricos.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Padrões internacionais relativos a tecnologias biométricas têm sido propostos.
O Quadro 7 apresenta alguns padrões biométricos descritos de forma resumida,
conforme Pinheiro (2008).
Quadro 7 – Padrões de tecnologias biométricas.

Padrão

Descrição

BioAPI

Consórcio fundado para o desenvolvimento de uma API (Application Programming Interface), para proporcionar independência de dispositivo e de plataforma.

CBEFF

O CBEFF (Common Biometric Exchange File Format), padrão
que trata os dados biométricos em sua forma inicial de amostras adquirida ou na forma de características extraídas.

ANSI X9.84

Padrão aplicado a área financeira e compatível com o padrão
CBEFF.

XCBF

O XCBF (XML Common Biometric Format) fornece a codificação XML para o formato CBEFF.

ISSO/JTC1/SC37

O SC37 é um subcomitê da ISO (International Organization
for Standardization), criado na década de 1980, para a padronização de aspectos ligados a sistemas biométricos. Grupos de trabalho atuam em áreas como: terminologia, interfa-

45

ces, formatos de troca de dados, arquitetura e testes de avaliação.

WSQ

Proposta de algoritmo de compressão destinado a arquivar
de forma eficiente as características biométricas em banco de
dados. Pode atingir taxas de compressão de aproximadamente 15:1 para imagens de impressão digital.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Atualmente as formas de identificação tradicionais (identidade, crachás, etc)
vem ficando em segundo plano ou até sendo recusados como meio de identificação
em certas áreas. Conforme Pinheiro (2008), cada vez mais, seguradoras, bancos e
empresas privadas vêm exigindo a identificação de usuários e funcionários por meio
de sistemas de reconhecimento biométrico.
2.4.6 Identificação e verificação
O reconhecimento biométrico pode ser executado de duas formas diferentes: identificação ou verificação. A identificação é o processo de tentar descobrir a identidade de uma pessoa, examinando um padrão biométrico calculado a partir de características biométricas de uma pessoa.
Na identificação, o sistema é preparado com os padrões de várias pessoas, e
para cada pessoa, um modelo biométrico é calculado. Um padrão identificado é
comparado com todos os modelos conhecidos, produzindo uma pontuação que descreve a semelhança entre o padrão e o modelo. O sistema atribui o padrão à pessoa
com o modelo biométrico mais próximo. A fim de evitar padrões falsos (impostores),
neste caso todos os padrões de pessoas desconhecidas pelo sistema que possam
ser reconhecidos corretamente, as semelhanças devem exceder certo limite, e se
esse limite não for alcançado, o padrão será rejeitado.
Na verificação, a identidade de uma pessoa é declarada previamente. O padrão
a ser verificado somente é comparado com o modelo individual da pessoa. Semelhante ao processo de identificação verifica-se se as semelhanças entre o padrão e
modelo são suficientes para garantir acesso ao sistema.
Utilizamos pontos (também chamadas de pesos) para expressar a semelhança
entre um padrão e um modelo biométrico. Quanto maior a pontuação, maior é a semelhança entre eles. Conforme descrito anteriormente, o acesso ao sistema é autorizado somente se a pontuação de uma pessoa (identificação) ou a pessoa com a
qual o padrão é verificado (verificação) for maior que um dado limite.
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Em teoria, a pontuação de usuários legítimos (padrões de pessoas reconhecidas
pelo sistema) deve ser sempre superior à pontuação dos impostores. Se isso fosse
verdade, um limite único, que separa ambos os grupos de pontos, poderia ser utilizado para diferenciar entre usuários legítimos e impostores.
Devido a diversos motivos, esta hipótese não se aplica para sistemas biométricos do mundo real. Em alguns casos, os padrões de impostores geram pontuações
superiores às obtidas nas pontuações de alguns usuários legítimos. Por esse motivo, é um fato que, ainda que o limite de classificação é escolhido, ocorrem alguns
erros de classificação ocorrem.
Por exemplo, você pode escolher um limite tão alto, que nenhum padrão impostor atingiria este limite. Como resultado, nenhum padrão seria falsamente aceito pelo
sistema. Por outro lado, padrões de usuários legítimos com pontuações inferiores as
maiores pontuações de impostores são falsamente rejeitados. Em oposição a isso,
você pode escolher um limite tão baixo, que nenhum padrão de cliente seria falsamente rejeitado, porém, alguns padrões de impostores são falsamente aceitos. Se
você escolher um limite entre ambos os pontos, tanto as rejeições como a aceitação
falsa irão ocorrer.
A Taxa de aceitação falsa, do inglês False Accept Rate (FAR), é a medida da
probabilidade do sistema biométrico aceitar incorretamente o acesso por um usuário
não autorizado. O FAR de um sistema é tipicamente a razão entre o número de falsas aceitações dividido pelo número de tentativas de identificação. A Figura 21 apresenta pontuação média de impostores e a taxa de aceitação falsa.
Figura 21 – Pontuação de impostores e taxa aceitação falsa.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (Syris Technology Corp, 2004, p2).

Assim como acontece no caso dos impostores, as pontuações de usuários
legítimos variam ao redor de um valor médio. Essa média é maior que a média
atribuída aos padrões de impostores. Se a classificação de um limite muito alto for
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escolhido, alguns padrões de usuários legítimos poderão ser falsamente rejeitados.
Dependendo do limite definido, entre nenhum e todos padrões de usuários legítimos
serão falsamente rejeitados.
A fração correspondente ao número de padrões de usuários legítimos dividido
pelo total de padrões de usuários legítimos é denominada de Taxa de rejeição falsa.
A Taxa de rejeição falsa, do inglês False Rejection Rate (FRR), é a medida da
probabilidade do sistema biométrico rejeitar incorretamente o acesso por um usuário
autorizado. A FRR de um sistema é tipicamente a razão entre o número de falsas
rejeições dividido pelo número de tentativas de identificação. A Figura 22 apresenta
pontuação média de usuários legítimos e a taxa de rejeição falsa.
Figura 22 – Pontuação de usuários legítimos e taxa rejeição falsa.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (Syris Technology Corp, 2004, p3).

A escolha do limite se torna um problema se a distribuição das pontuações de
ambos, usuários legítimos e impostores se sobreporem. A Figura 23 demonstra esta
sobreposição e ainda a FAR e a FRR.
Figura 23 – Sobreposição de pontuação, FAR e FRR.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (Syris Technology Corp, 2004, p3).
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Nota-se que a distribuição das pontuações se sobrepõe e as taxas de aceitação
e rejeição falsa se interseccionam em determinado ponto denominado Taxa de erro
equivalente do inglês Equal Error Rate (EER).
A EER de um sistema pode ser usado para dar um limiar de medida de
desempenho independente. Quanto mais baixo for a EER, melhor será o
desempenho do sistema, pois a taxa de erro total, que é a soma da FAR e a FRR no
ponto do EER diminui.
2.4.7 Fragilidades dos sistemas biométricos
Embora os sistemas biométricos ofereçam várias vantagens sobre as abordagens baseadas em senhas e tokens, é imperativo que as vulnerabilidades e limitações desses sistemas sejam consideradas ao implementá-las em aplicações reais.
Conforme Ross et al. (2006, p.25), seguem alguns dos desafios encontrados
por sistemas biométricos:
Ruídos detectados: Uma imagem de impressão digital com uma cicatriz ou
uma amostra de voz alterada pelo frio são exemplos de dados ruidosos. Dados ruidosos também podem ser resultados de sensores defeituosos ou inadequadamente
mantidos (por exemplo, acumulação de sujeira no sensor de impressão digital) ou
condições ambientais desfavoráveis (por exemplo, iluminação fraca do rosto de um
usuário em um sistema de reconhecimento de face). Os dados biométricos podem
não ser correspondidos com os modelos armazenados no banco de dados, resultando em um usuário genuíno sendo rejeitado incorretamente.
Variações dentro da classe: As variações intraclasse nos sistemas biométricos são tipicamente causadas por um indivíduo que está interagindo incorretamente
com o sensor (por exemplo, pose facial incorreta ou posicionamento incorreto dos
dedos da mão), ou devido a mudanças nas características biométricas de uma pessoa sobre um período de tempo (por exemplo, mudança na geometria da mão). Essas variações podem ser tratadas armazenando vários modelos para cada usuário e
atualizando esses modelos ao longo do tempo. A atualização dos modelos é um ingrediente essencial de qualquer sistema biométrico, pois explica mudanças na biometria de uma pessoa com a passagem de tempo. As modalidades de face, mão e
voz, em particular, podem se beneficiar de mecanismos de atualização de modelos
adequadamente implementados.
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Variações intraclasse de destacam mais em traços comportamentais, uma
vez que o momento psicológico de um indivíduo pode resultar em diferentes comportamentos em espaços de tempo diferente. Por exemplo, dependendo do nível de
estresse de um indivíduo, a amostra de voz apresentada pela pessoa no momento
da autenticação pode ser significativamente diferente do modelo armazenado. Da
mesma forma, a assinatura de uma pessoa pode sofrer alterações resultando em
falsas rejeições.
Problemas de interoperabilidade: A maioria dos sistemas biométricos opera
sob o pressuposto de que os dados biométricos a serem comparados são obtidos
usando o mesmo sensor e, portanto, estão restritos em sua capacidade de combinar
ou comparar dados biométricos provenientes de diferentes sensores. Por exemplo,
um sistema de reconhecimento de voz pode achar desafiador comparar impressões
de voz originadas de duas tecnologias de microtelefone diferentes. Ross et al.(2006)
afirma que o desempenho dos algoritmos de reconhecimento facial é gravemente
afetado quando as imagens utilizadas para comparação são capturadas utilizando
diferentes tipos de câmara. Da mesma forma, as impressões digitais obtidas utilizando múltiplas tecnologias de sensores não podem ser comparadas de forma confiável devido a variações na tecnologia de sensores, resolução de imagem, área de
detecção, efeitos de distorção, etc.
Ataques Spoofing: Spoofing envolve a manipulação deliberada dos traços biométricos de um indivíduo, a fim de evitar o reconhecimento, ou a criação de artefatos biométricos físicos, para assumir a identidade de outra pessoa. Impressões digitais e íris são exemplos susceptíveis a estes ataques, e os ataques Spoofing, quando bem sucedidos, podem prejudicar gravemente a segurança oferecida por um sistema biométrico. Existem várias maneiras de abordar questões relacionadas com o
spoofing. No caso de traços físicos, tais como impressão digital e íris, um esquema
de detecção de vida pode ser usado para detectar artefatos; No caso de traços
comportamentais, um mecanismo de desafio-resposta pode ser empregado para
detectar spoofing.
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2.4.8 Desafios no controle de acesso
Em pesquisa recente segundo a empresa GIGYA, Inc. (2016), líder no segmento de gerenciamento de identidade de clientes, que reuniu as perspectivas de
4.000 adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido, identificou as formas como os
consumidores criam e gerenciam suas senhas e contas on-line, e como os métodos
de autenticação de próxima geração como a biométrica estão ganhando força entre
uma variedade de faixas etárias.
As combinações tradicionais de nome de usuário e senha não são intrinsecamente seguras, e a capacidade de proteger identidades e dados de usuários não
depende apenas da tecnologia e dos protocolos de segurança utilizados pelas organizações, mas também depende dos consumidores aderirem às boas práticas recomendadas para criar e gerenciar senhas.
A Figura 24 apresenta os resultados sobre o número de senhas utilizadas no
acesso de serviços on-line por faixa etária.
Figura 24 – Número de senhas por serviços on-line

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (GIGYA, Inc., 2016, p.3).

Segundo a pesquisa, 56% das pessoas usam senhas conscientes de que não
são seguras, como aquelas que incluem seus nomes ou datas de nascimento. Usuários na faixa de 51-69 anos são mais cautelosos quando se trata de proteger suas
identidades do que as gerações mais jovens, com 53% afirmando que nunca criam
senhas fáceis de lembrar, em comparação com 42% da faixa etária de 35-50 anos e
33% da faixa etária de 18-34 anos.
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Como os consumidores criam senhas inseguras e reutilizam estas credenciais
de login em dispositivos e domínios, geram risco para as empresas, deixando suas
contas abertas a phishing e fraudes. Os resultados da pesquisa realizada pela GIGYA, Inc. nos Estados Unidos da América (USA) e Reino Unido (UK), mostram que
mais de 25% dos entrevistados tiveram uma conta on-line comprometida nos últimos
12 meses. Usuários da faixa de 18-34 anos, este número salta para 35%, o que é
mais do que provável o reflexo direto da falha deste grupo de seguir as melhores
práticas de senha. Em contraste, esse número cai para menos de 20% para os usuários da faixa de 51-69 anos. A Figura 25 apresenta os resultados sobre o comprometimento de suas credencias por faixa etária nos últimos 12 meses.
Figura 25 – Comprometimento de credenciais.
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Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (GIGYA, Inc., 2016, p.4).

Segundo ainda a pesquisa, mesmo que os usuários se enquadrem nos padrões recomendados para criação de contas, bloqueios de login como esquecer o
usuário, senha ou resposta a uma pergunta de segurança, fizeram com que mais da
metade dos consumidores abandonasse um determinado serviço on-line, sendo que
84% das pessoas esqueceram e tiveram que redefinir uma senha pelo menos uma
vez, enquanto 25% esqueceram seis vezes ou mais no período de 12 meses.
Com a necessidade de segurança e os desafios de experiência de clientes
associados com os fluxos tradicionais de registro de contas on-line, 52% dos consumidores dizem que, se lhes fosse dada a opção, acabariam com nomes e senhas
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e são completamente a favor de outras formas de autenticação. De fato, de acordo
com os resultados da pesquisa, já começaram a explorar essas outras opções.
A autenticação biométrica como Touch ID da Apple, representa 20% dos usuários na faixa de 51-69 anos e está ganhando atração muito maior com os usuários
na faixa de 18-34 anos, quase 50% dos quais afirmam ter usado pelo menos uma
forma de Autenticação biométrica. Na mesma linha, 66% dos usuários na faixa de
18-34 anos, em comparação com apenas 48% dos usuários na faixa de 35-50 anos
e 30% dos usuários na faixa de 51-69 anos, dizem possuir pelo menos um dispositivo que oferece alguma forma de autenticação biométrica. A Figura 26 apresenta a
aceitação sobre modelos de autenticação biométrica.
Figura 26 – Formas de autenticação biométrica
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Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (GIGYA, Inc., 2016, p.7).

Na pesquisa realizada pela GIGYA, Inc., naturalmente, digitalizar o dedo ou o
rosto é muito mais conveniente do que criar e lembrar outra combinação de nome de
usuário / senha. Além disso, 80% dos consumidores que expressaram preferência
acreditam que a autenticação biométrica é mais segura do que o registro tradicional.
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2.5

Síntese
Segundo Goya (2011), o modelo baseado em identidade adapta-se melhor

quando implantado em grupos fechados de usuários, como exemplo, uma organização que poderá servir como a autoridade do sistema, oferecendo maior confiança a
seus usuários.
Aplicações que, diante dos custos elevados de implantação e manutenção de
uma ICP se mostram inviáveis, podem ser encaradas como candidatas ao uso deste
modelo, levando em consideração as vantagens apresentadas pelo modelo baseado
em identidade. Ressalta-se flexibilidade na definição da chave pública, pois sua
composição pode a princípio, ser uma cadeia de caracteres associadas à identidade
do usuário, a dispensa de uma ICP e seus aspectos considerados proibitivos como
custos, implantação, manutenção e procedimentos.
A utilização da tecnologia biométrica no processo de identificação de usuários
aumenta sensivelmente o nível de segurança dos sistemas, agrega agilidade e confiabilidade no acesso a espaços considerados de alta segurança.
As ameaças às quais os sistemas computacionais são expostos elevam à necessidade de reunir o maior número de componentes tecnológicos que possam minimizar os danos causados as organizações como: perda de dados, vazamento de
informações confidenciais, etc.
A criptografia e a biometria são componentes que se completam ao preencherem lacunas que possam ser exploradas por invasores que buscam causar prejuízos
à instituição. Segundo Pinheiro (2008), a criptografia tem seu foco voltado para a
proteção das informações garantindo confidencialidade, integridade e autenticidade,
já a biometria, fornece mecanismos para resolver dois problemas importantes: a identificação e o controle de acesso.
A distribuição de chaves privadas através de um canal seguro de comunicação
concentradas em uma autoridade de confiança presente no modelo baseado em identidade, ao adotarmos a autenticação de usuários através de modelos biométricos, mais especificamente a impressão digital, torna o ambiente mais seguro e confiável.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS
Durante a fase de pesquisa buscou-se na literatura trabalhos publicados sobre o
tema desta dissertação, permitindo analisar os aspectos abordados e a identificação
de oportunidades. A atividade de análise possibilitou ainda, além de compreender
melhor os conceitos e práticas abordados pelos autores, evitar a duplicação de pesquisas sob o mesmo enfoque. Os principais trabalhos foram classificados em duas
categorias, a saber: Pesquisa teórica e Pesquisa aplicada.
Segundo Gerhardt et al. (2009), a pesquisa teórica objetiva gerar novos conhecimentos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática previamente definida e envolve interesses universais. A pesquisa aplicada refere-se a gerar conhecimento para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, os quais
envolvem verdades e interesses locais.

3.1

Pesquisa teórica

O Quadro 8 apresenta alguns trabalhos classificados como pesquisa teórica, relacionados com esta dissertação.
Quadro 8 – Pesquisa teórica.

Autor

Título

Anand et al. (2013)

Identity-Based cryptography techniques and applications.

Qing-hai (2012)

Comparative research on two kinds of certification systems of
the public key infrastructure (PKI) and the identity based encryption (IBE).

Goya (2011)

Criptografia de chave pública sem certificado.

Kumar (2012)

A Secure Email System Based on Identity Based Encryption.

S.W.I.F.T. SCRL

How much do you pay for your PKI solution.

Colombo et al. (2013)

Um Estudo sobre biometria.

Costa (2007)

Um modelo de autenticação biométrica para web banking.

Moraes (2011)

Avaliação da influência de variações de arquitetura em um
sistema biométrico de impressão digital baseado no método
Taguchi e na norma ISO 19795.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A seguir é apresentado um breve relato sobre cada trabalho conforme apresentando no Quadro 8, os quais foram classificados em Aspectos de desempenho e
Aspectos de Segurança.

3.1.1 Aspectos de desempenho
Anand et al. (2013), discutiu as técnicas e aplicação do modelo IBE avaliando o
desempenho do algoritmo de ciframento e o custo computacional concentrando-se
no emparelhamento criptográfico amplamente utilizado na prática. Em sua conclusão, afirma que a criptografia baseada em identidade apresenta boas características
de segurança no intercâmbio de informações entre duas partes em qualquer ambiente de rede e escala de usuários. Considera que o esquema é aceitável para uma
variedade de aplicações embora possa apresentar problemas como a custódia de
chaves e revogação.
Qing-hai (2012) compara em termos conceituais e estruturais a ICP e os sistemas de encriptação baseados em Identidade (IBE), elencando benefícios e deficiências de cada modelo. Ressalta que a ICP pode ser entendida como um ambiente de
gerenciamento de certificados incluindo hardware, software, pessoas e processos,
além da especificação para aplicação, armazenamento, gestão, emissão e revogação de certificados de chave pública, permitindo combinar fatores técnicos e administrativos que fornece credibilidade ao certificado.
Qing-hai (2012) explica ainda que, no ambiente de uma ICP a chave pública esta
relacionada a uma série de informações sobre o usuário presentes no certificado, e
em uma comunicação bidirecional o processo de confirmação de identidade deverá
ser validada por uma terceira entidade denominada autoridade certificadora. Sobre o
IBE, descreve a forma como uma chave pública pode ser concebida, por exemplo,
CPF, email, etc, dispensando o uso de um certificado digital colaborando para a redução na utilização de largura de banda, carga computacional e a demanda por espaço de armazenamento.
3.1.2 Aspectos de segurança
Goya (2011) apresentou a evolução dos sistemas de criptografia, tratando inicialmente da proposta de Diffie e Hellman (1976), com o surgimento da criptografia de
chave pública denominada assimétrica utilizando um par de chaves (pública e privada), e que a legitimação da chave pública se apresentava como um problema. Como
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premissa, afirma que a chave pública é certificada estando vinculada a seu dono e a
solução encontrada foi o surgimento de um modelo chamado infraestrutura de chave
pública (ICP), cuja responsabilidade seria o gerenciamento de certificados associados à chave pública. Ressalta que este modelo apresenta problemas como, a complexidade de implantação e manutenção, custo na emissão, distribuição, armazenamento e revogação de certificados e os custos associados no processo de recuperação e validação de certificados.
Baseado nos problemas encontrados em uma ICP propõe a utilização de modelos alternativos, mais especificamente o modelo proposto por Al-Riyami e Paterson
(2003) conhecido como criptografia de chave pública sem certificado ou certificateless associado ao desenvolvimento de protocolos, em que a autenticidade fosse um
requisito aplicado a este modelo.
A S.W.I.F.T. SCRL (2012) conduziu um estudo em conjunto com a empresa
SEALWeb, uma consultoria independente com experiência em projetos de infraestrutura de chaves públicas (ICP), visando demonstrar o tempo médio e o investimento necessário para a implantação de uma ICP.
Inicialmente, o estudo explica a importância de uma ICP nos dias atuais associado a comunicação eletrônica, apontando a necessidade de comprovação de identidade, manutenção da integridade da informação e irretratabilidade.
Segundo o estudo, o investimento em uma ICP não se resume somente a infraestrutura necessária e sua implantação, mas requer expertise e atualizações
constantes de tecnologia e componentes de segurança contra a atualização e o surgimento de novas ameaças.
Conforme o artigo, a implantação de uma ICP apresenta custos mensuráveis
(aplicações, licenças, instalações e treinamentos) e custos que normalmente são
difíceis de mensurar como a execução e manutenção dos serviços.
O Quadro 9 apresenta a composição do custo total de propriedade na implantação da ICP.
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Quadro 9 – Componentes de custos dos serviços de uma ICP.

Custo de Implantação + Custos recorrentes
Infraestrutura

Gerência de Certificados

Suporte a usuários

Integração com aplicações de fornecedores

Canais de integração com a Web

Canais de integração com Host

Tokens

Logística e distribuição

Documentação de produtos

Acordos contratuais

Aceitação multi-bancos

Auditoria

= Total do custo de propriedade
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de S.W.I.F.T. SCRL (2012).

O estudo menciona ainda que, cada instituição planeja a implantação ou atualização da solução de ICP de acordo com as opções disponíveis. Cada estratégia de
implantação possui custos e benefícios diferentes, e a decisão na escolha deverá
levar em consideração fatores como: número de usuários, disponibilidade de orçamento, nível de suporte a usuários, premissas de segurança, integração com fornecedores e suas soluções de segurança, nível de conhecimento e expertise da empresa, adaptação de interfaces e fluxos de trabalho, etc.
Segundo Kumar (2012), o email se tornou o meio de comunicação mais utilizado atualmente e considera que uma das razões é a velocidade como as mensagens podem atingir grandes distâncias geográficas. A segurança em sistemas de
email evoluiu utilizando esquemas de encriptação encontrados na ICP e IBE. Neste
trabalho, o autor propõe um modelo de segurança para email utilizando um sistema
de Proxy, IBE e autenticação biométrica, eliminado a necessidade da gestão de
chave pública presente na ICP para decifrar emails. Se apenas o ID (e-mail) é usado
para a criptografia no IBE, as chaves privadas podem ser solicitadas por demanda,
pois a verificação biométrica prova a identidade do usuário.
Colombo et al. (2013) apresentaram conceitos sobre biometria e sua relevância ao elevar o nível de segurança e velocidade em determinadas atividades utilizando as características físicas de cada indivíduo. Conforme Colombo et al. (2013),
a característica do indivíduo é capturada por um sensor no formato analógico e convertida em uma imagem digital, a qual posteriormente será comparada com um mo-
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delo biométrico armazenado utilizando um algoritmo responsável por validar a identidade do indivíduo. Em sua conclusão, Colombo et al. (2013), afirma que a biometria é capaz de identificar as pessoas permitindo o acesso a informação e locais específicos.
Formas tradicionais de identificação através de senhas, cartões magnéticos,
entre outras, são comumente utilizadas, porém, o ser humano possui características
únicas que são perfeitas para sua identificação. A biometria vem ganhando mercado
no mundo digital, onde todos estão conectados em rede, oferecendo maior controle
e confiança no acesso a informação.
Costa (2007) apresenta um modelo de implementação para autenticação biométrica em sistemas de web banking é proposto, o qual utiliza a tecnologia de serviços Web caracterizado pela interoperabilidade e facilidade de integração com sistemas legados e sua aplicabilidade é verificado através de um protótipo. Conforme
explica Costa (2007), o objetivo é analisar a utilização da autenticação biométrica
em instituições financeiras de grande porte, em particular nos sistemas de web banking e define pontos específicos a serem tratados como: estudo dos sistemas biométricos relacionados a autenticação e suas principais tecnologias, propor um método
de avaliação e seleção de tecnologias biométricas e finalmente propor uma arquitetura para autenticação biométrica em sistemas web banking.
Moraes (2011) explica que as técnicas biométricas contribuem com benefícios
para a segurança de um sistema a partir da identificação de um indivíduo, baseando-se em suas características físicas e comportamentais. Segundo Moraes (2011),
não existe um sistema biométrico exato e que na impressão digital, vários são os
fatores que contribuem para isto como: Iluminação ambiental, condição física da pele, entre outras. Em sua proposta, Moraes (2011) avalia a exatidão que um sistema
biométrico poderá apresentar e para isto utilizou quatro leitores digitais, sendo que
dois destes dispositivos apresentam evolução no processo de captura: um aplica a
leitura por multiespectro de luz e o outro, utiliza uma fina película de silicone sobre
sua lente. A avaliação das variações do sistema biométrico foi delineado em um experimento fracionado, baseado na abordagem de matrizes ortogonais presentes no
método Taguchi.
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3.2

Pesquisa aplicada

O Quadro 10 apresenta os trabalhos classificados como pesquisa aplicada, relacionados com esta dissertação.
Quadro 10 – Pesquisa aplicada.

Autor

Título

Misaghi (2008)

Um ambiente criptográfico baseado em identidade.

Silveira (2013)

Aplicações de criptografia baseada em identidade com cartões de identificação eletrônica.

Kihidis et al. (2010)

Practical Implementation of Identity Based Encryption for
Secure E-mail Communication.

Chen et al. (2009)

IBE Applied to Identity Authentication for Object-Based
Storage System.

Zhao et al. (2009)

Implementation and testing of an Identity-based authentication system.

Silva et al. (2011)

Biometria através da impressão digital.

Ferreira (2015)

Aplicação de reconhecimento biométrico por meio de impressão digital no Centro Universitário de Patos de Minas.

Ashidani (2009)

Autenticação remetente em servidor de email com assinatura baseada em identidade.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A seguir é apresentado um breve relato sobre cada trabalho relacionado no
Quadro 10, os quais foram classificados em Aspectos de desempenho e Aspectos
de Segurança.
3.2.1 Aspectos de desempenho
Em Misaghi (2008), é tratado o modelo de criptografia que utiliza os dados pessoais na geração de chaves e cifras denominadas criptografia baseada em identidade, dispensando o uso de certificados. Foram demonstrados vários modelos de ciframento, assinatura e acordo de chaves, descritos os pré-requisitos de um ambiente de criptografia baseado em identidade que permita realizar operações de ciframento, assinatura e acordo de chaves com o menor custo computacional. Foi ressaltado o momento atual (2008) e a evolução dos criptosistemas baseados em identidade, os critérios necessários para este ambiente criptográfico e as possibilidades
de aplicação nas operações de ciframento, assinatura e acordo de chaves.
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Em Chen et al. (2009), é proposto o projeto e implementação do modelo IBE para autenticação em Object-Based Storage System (OBSS). O OBSS é um modelo de
armazenamento de dados distribuído de alto desempenho, apresenta facilidade de
expansão, proporciona acesso a milhares de usuários e como forma de garantir a
segurança no acesso a informações, estes usuários devem estar autenticados validando sua identidade. Conforme explica Chen et al. (2009), o alto custo e a complexidade de gerenciamento encontrados no modelo convencional de autenticação utilizando certificados digitais, inviabiliza sua utilização em muitos casos e aponta como
uma alternativa a ser considerada o modelo IBE, abordando suas principais características propondo o projeto da solução e implementação.
Em Ashidani (2009), o trabalho propõe o uso da assinatura baseada em identidade aplicada como mecanismo de autenticação de remetente no envio de emails.
Devido ao grande volume de mensagens não solicitadas que invadem as caixas
postais de usuários na internet, a pesquisa concentrou-se na busca de mecanismos
que possam impedir ou dificultar a entrega destas mensagens. Segundo Ashidani
(2009), a autenticação será feita no âmbito do servidor, utilizando técnicas criptográficas. A assinatura digital baseada em identidade, com o uso de emparelhamentos
sobre curvas elípticas, confere desempenho superior em relação aos mecanismos
convencionais.
3.2.2 Aspectos de segurança
Silveira (2013) estuda a criptografia baseada em identidade com o objetivo de
criar um sistema utilizando mecanismo de autenticação através de um cartão de identificação eletrônica, permitindo o uso das características de identidade presentes
no cartão, ciframento e deciframento de arquivos. O autor justifica o projeto embasado no aumento pela procura de soluções que possam garantir a privacidade e
confidencialidade de dados. O sistema deverá permitir o ciframento de arquivos com
múltiplas identidades (chave pública), sendo que o ciframento será efetuado sem a
necessidade de compartilhamento prévio de chaves, utilizando a identidade do usuário como chave pública. Uma terceira entidade será responsável por gerar a chave
privada, na qual deverá estar depositada a confiança na segurança do sistema.
Em Kihidis et al. (2010) é proposto a implementação do modelo IBE para comunicação segura no envio de emails. Segundo o autor, se trata da primeira tentativa aberta de prover simultaneamente o modelo IBE em conjunto com um PKG segu-
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ro. O trabalho menciona que a utilização da ICP apresenta inúmeras desvantagens,
mais especificamente o custo, o gerenciamento de chaves e certificados, recuperação de chaves, armazenamento e revogação dos certificados. Neste artigo, o autor
apresenta as vantagens no uso do modelo IBE como: eliminação dos certificados
digitais, distribuição de chaves sem custo computacional, pois não há a necessidade
da distribuição da chave pública e os usuários não necessitam estar previamente
cadastrados no sistema. A proposta utiliza o protocolo BasicIdent na implementação
do modelo IBE e são criadas as entidades Serviços de Registro, responsável pelo
cadastro de usuários, PKG, responsável por gerar a chave privada de cada usuário
e Cliente, aplicação que permite o ciframento ou deciframento das mensagens.
Em Zhao et al. (2009), o sistema de autenticação baseado em identidade
combinado com a tecnologia de ciframento e chaves apresenta-se como uma solução segura. Utilizando dispositivos USB e cartões criptográficos, estes constituem as
ferramentas de autenticação para os usuários, os quais poderão efetuar o processo
de autenticação junto a servidores.
Conforme explica Zhao et al. (2009), este sistema de autenticação
provê segurança, alta eficiência e baixo custo de implantação, permitindo
controle de acesso seguro. As redes de dados facilitam a vida de todos oferecendo
serviços de e-commerce, e-government, etc, tornando possível o acesso aos mais
variados tipos de informação. Conforme Zhao et al. (2009), devido ao ambiente aberto e possibilidade de acessos anônimos, existem muitas áreas vulneráveis e estas possibilitaram o aparecimento de métodos de controle como firewall, detecção de
intrusão, VPN, autenticação e etc. Segundo Zhao et al. (2009), após vários anos de
pesquisa, um modelo de autenticação baseado em identidade combinado com tecnologia de chave foi proposto e esquematizado. O modelo está dividido em duas
partes, cliente e servidor, estruturado com um servidor Web, servidor de autenticação e terminais cliente. O usuário recebe um dispositivo USB gravado com suas informações pessoais e uma chave, e na fase de autenticação, o usuário insere o dispositivo USB em seu terminal, um token de autenticação é gerado conforme parâmetros recebidos do servidor Web. O servidor Web se comunica com o terminal do
usuário através da internet, e após receber o token de autenticação do usuário final,
encaminha o token e demais parâmetros ao servidor de autenticação, liberando ou
não o acesso à aplicação remota.
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Zhao et al. (2009) conclui que o sistema de autenticação baseado em identidade combinado com a tecnologia de ciframento e geração de chaves foi testado e
implementado com sucesso. O sistema passou no teste de eficiência realizado por
software de aplicação nacional chinesa Testing Labs (NAST, China). O modelo provou ser seguro, eficiente e de baixo custo, e pode ser implantado em larga escala no
gerenciamento de usuários.
Em Silva et al. (2011), a biometria foi utilizada visando eliminar os custos atuais atrelados ao uso de cartões de acesso, aumentar o nível de segurança no acesso a dependências da UNIFOA (Centro Universitário Volta Redonda) e agilizar o
processo de entrada e saída do edifício. Segundo Silva et al. (2011), foi desenvolvido um produto utilizando os princípios da orientação a objeto com o auxilio da UML,
Linguagem de Modelagem Unificada, do inglês Unified Modeling Language, linguagem de programação Java e banco de dados Oracle. O modelo atual de acesso ao
centro universitário faz uso de cartões de identificação que apresentam problemas
relacionados a seus portadores como: perda, esquecimento e quebra gerando filas e
transtornos no acesso ao edifício e suas dependências. O novo sistema fez uso da
identificação biométrica eliminando os custos atuais relacionados à emissão e manutenção dos atuais cartões de identificação, elevou o nível de segurança no processo
de identificação e agilizou o acesso as dependências da instituição.
Em Ferreira (2015), o desenvolvimento de um sistema com o objetivo de melhorar a segurança no reconhecimento de pessoas, como por exemplo, processos
seletivos para ingresso na instituição e o registro de alunos, foi adotada a biometria
por meio da impressão digital. Conforme explica Ferreira (2015), o sistema permitiu
o registro da impressão digital e a captura de fotos dos candidatos do curso de medicina no vestibular de 2014, os dados registrados foram verificados no momento da
matrícula, aumentando o nível de segurança e credibilidade. Em relação a frequência de alunos, Ferreira (2015) explica que foram efetuados testes com o objetivo de
verificar a viabilidade de utilizar a tecnologia biométrica em processos críticos da
instituição que necessitem de autenticação, garantindo a segurança e acesso e informações confiáveis para tomada de decisão.
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3.3

Síntese
Os trabalhos avaliados nesta seção demonstraram a evolução do modelo al-

ternativo da criptografia de chave pública baseado em identidade em substituição ao
modelo convencional baseado em certificados (ICP), além disso, a preocupação por
soluções que possibilitem minimizar um dos seus principais problemas que é a custódia de chaves. O modelo ainda não atingiu a maturidade suficiente que permita ser
utilizado principalmente em transações financeiras, porém, nas aplicações consideradas in house e na comunicação eletrônica através de emails se mostrou confiáveis
eliminando toda infraestrutura de uma ICP como, por exemplo, altos custos de implantação, a emissão de certificados, o gerenciamento de listas de revogação, treinamento de pessoal e atualizações de tecnologias ao se utilizar certificados digitais.
Ressalta-se em Chen et al. (2009), a implementação do modelo baseado em identidade validando o acesso a base de dados de alto desempenho, em Kihidis et al.
(2010), a comunicação segura no envio de emails em Zhao et al. (2009), a implementação do modelo de autenticação baseado em identidade combinado com a
tecnologia de encriptação e geração de chaves.
Com o propósito de aumentar o nível de segurança durante o processo de autenticação na autoridade de confiança no esquema baseado em identidade para obtenção de chaves privadas, foram analisados trabalhos que utilizam a tecnologia biométrica, a qual permite elevar o nível de segurança no processo de identificação de
usuários. Em Costa (2007), um modelo de implementação para autenticação biométrica em sistemas de Web banking foi proposto; em Ferreira (2015), foi desenvolvido
um sistema com o objetivo de melhorar a segurança no reconhecimento de pessoas
em processos seletivos e finalmente; em Silva et al. (2011), a biometria foi utilizada
para eliminar os custos no uso de cartões de acesso e aumentar o nível de segurança no acesso as dependências da UNIFOA (Centro Universitário Volta Redonda) .
Nesta dissertação, aproveitando as experiências anteriores relacionadas à
criptografia de chave pública baseada em identidade, a identificação através modelos biométricos e tecnologia de armazenamento de informações, será utilizado à assinatura baseada em identidade com reconhecimento biométrico garantindo a irretratabilidade, integridade e autenticidade das informações mantendo o nível de segurança.
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4

ARQUITETURA DA PROPOSTA
A seguir são apresentadas as principais atividades de desenvolvimento, fer-

ramentas utilizadas e infraestrutura necessária para operacionalização do ambiente
de homologação. A Figura 27 apresenta a arquitetura conceitual do sistema de estágio, contemplando as funcionalidades, áreas envolvidas. Em destaque, temos o objetivo desta dissertação, a “Validação de estágios e TCC”.
Figura 27 – Arquitetura conceitual do sistema de estágio

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1

Modelo de dados
O ambiente de validação de trabalhos de conclusão de curso e estágio super-

visionado contempla uma série de atividades, porém, baseado nas análises de requisitos e demandas salientadas pelos coordenadores de estágio envolvidos nestes
processos, conclui-se a necessidade de focar os trabalhos nos quesitos de segurança, retratado na Figura 28, a qual apresenta o diagrama de casos de uso associado
ao processo de validação do Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio Supervisio-
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nado, com foco principal na segurança dos projetos submetidos pelos alunos da instituição, os quais devem ser assinados digitalmente.
Figura 28 – Diagrama de casos de uso

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme diagrama de casos de uso exposto pela Figura 27, segue para melhor compreensão a interação com a aplicação:
O Coordenador de estágio, responsável por receber os trabalhos validados
pelos coordenadores de curso, aprova os trabalhos mediante assinatura digital e
notifica a secretaria escolar sobre a regularização aluno o qual estará apto a receber
seu certificado e/ou diploma. Segue explicação do processo:
1. Departamento de estágio recebe os relatórios dos coordenadores de curso
de cada unidade para aprovação do relatório;
2. Cada Coordenador de estágio realiza o cadastro de sua impressão digital
no sistema, a qual será solicitada no processo de identificação para realizar a assinatura e verificar de assinatura de arquivos PDF.
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3. Realiza o processo de identificação do Coordenador de estágio quando do
acesso às funcionalidades de assinatura e verificação de assinatura de arquivos PDF.
4. Realiza o processo de assinatura ou verificação de assinatura de arquivos
PDF.
Com a considerável necessidade de aumentar a segurança no processo, optou-se por utilizar como forma de autenticação a biometria através da impressão digital dos coordenadores de estágio, onde, as impressões digitais serão capturadas
originando templates e estes armazenados em uma base de dados. A Figura 29 exibe o modelo-entidade relacionamento do processo de captura e armazenamento das
digitais, cadastro de coordenadores de estágio e cadastro de arquivos PDF assinados.
Figura 29 – Modelo entidade-relacionamento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme exibido na Figura 29, o atributo “idmatricula” chave primária na tabela “tbusuarios” será o atributo responsável por controlar a integridade entre as tabelas “tbdigitais” e “tbassinados”, pois será através deste atributo que será possível
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identificar o responsável pela validação dos trabalhos submetidos ao departamento
de estágio.
A tabela tbdigitais armazena informações biométricas dos usuários conforme
apresentado no Quadro 11.
Quadro 11 – Tabela de dados tbdigitais.

Atributo

Descrição

userid

Armazena número sequencial de cadastro de digitais.

idmatricula(Fk)

Armazena a matrícula do usuário na instituição.

DataRegistro

Armazena a data de registro da digital.

FirText

Armazena os templates da impressão digital.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A tabela tbusuarios armazena informações sobre os usuários responsáveis e
autorizados a realizar a validação e assinar digitalmente os trabalhos aprovados
previamente conforme apresentado no Quadro 12.
Quadro 12 – Tabela de dados tbusuarios.

Atributo

Descrição

userid

Armazena número sequencial de cadastro de usuários.

idmatricula (PK)

Armazena a matrícula do usuário na instituição.

Nome

Nome do usuário.

Email

Email de usuários.

cpf

Número de cpf do usuários.

expoente

Expoente utilizado no processo de assinatura e verificação.

modulo

Módulo utilizado no processo de assinatura e verificação.

idsecret

Chave privada utilizada no processo de assinatura.

idvalue

Hash da Chave pública do usuário.

inversoE

Inverso do valor do expoente.

phiE

Phi do valor do expoente.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A tabela tbassinados armazena os dados referentes aos arquivos assinados
conforme apresentado no Quadro 13.
Quadro 13 – Tabela de dados tbassinados.

Atributo

Descrição

fileid

Armazena número sequencial de arquivos assinados.

Idmatricula (FK)

Armazena a matrícula do usuário na instituição.

idrm

Armazena a matrícula do aluno na instituição.

nomealuno

Armazena o nome do aluno.

arquivo

Armazena o nome do arquivo assinado.

expoente

Expoente utilizado no processo de assinatura e verificação.

Modulo

Módulo utilizado no processo de assinatura e verificação.

assinaturaID

Chave pública do usuário.

assinaturaT

Valor da assinatura T em decimal.

assinaturaTHexa

Valor da assinatura T em Hexa.

assinaturaS

Valor da assinatura S em decimal.

assinaturaSHexa

Valor da assinatura S em Hexa.

hashassinatura

Hash da assinatura T + Arquivo pdf.

hashHexa

Hash da assinatura T + Arquivo pdf em Hexa.

arquivodata

Arquivo PDF convertido em Bytes.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Em cada processo, as fases finais validam todo trabalho executado pelo discente, seja através do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou através do estágio
supervisionado. Diante da complexidade e exigência legal de cada processo, são
necessários requisitos de segurança que possam garantir a irretratabilidade, permitindo rastrear a assinatura dos documentos, sua integridade e a autenticidade dos
responsáveis na execução do processo. Uma vez o processo validado, o aluno estará apto a ter acesso ao seu certificado de conclusão.
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4.2

Arquitetura de software
A arquitetura proposta possui 3 (três) componentes básicos conforme Figura

30, além disso, possui um módulo de segurança denominado PKG responsável por
gerenciar a emissão de chaves utilizadas no processo de assinatura, verificação de
assinatura e posterior armazenamento em dispositivo seguro, as quais serão geradas após a autenticação dos coordenadores de estágio utilizando suas credenciais
biométricas. A seguir são apresentados os componentes de cada camada e o módulo de segurança PKG, responsável pelo processo de autenticação.
Figura 30 – Arquitetura do ambiente do sistema de estágio.

Fonte: Elaborado pelo Autor

CAMADA 1 – APRESENTAÇÃO
A camada de apresentação é responsável pela interação entre o usuário e as
funcionalidades previstas na proposta como, por exemplo, requisições de consultas,
etc. A interface foi implementada utilizando a tecnologia .Net (C#) e SQL Server.
CAMADA 2 – NEGÓCIOS
A camada de negócios contempla as classes, componentes e objetos responsáveis pela validação e execução das funcionalidades obedecendo às regras definidas. Nesta camada, não existe uma interface para o usuário, ou seja, toda informa-
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ção foi tratada por esta camada e será transparente para o usuário, finalizando o
processo na camada de dados. As classes que envolvem o processo de assinatura,
verificação de assinatura e posterior armazenamento em dispositivo seguro foram
implementadas nesta camada, e foram executadas através da das ações dos usuários utilizando as ferramentas disponibilizadas na camada 1.
CAMADA 3 – DADOS
A camada de dados é definida como repositório das informações tratadas pelas classes, componentes e objetos presentes na camada de negócios. Esta camada
recebe as solicitações da camada de negócios através de seus métodos que executam essas requisições em uma base de dados.
AUTORIDADE DE CONFIANÇA – PKG
A autoridade de confiança PKG é responsável pela geração das chaves necessárias ao processo de assinatura e verificação, distribuindo-as aos coordenadores de estágio, através de um canal seguro a partir da interação destes com o respectivo módulo. O acesso à autoridade de confiança, PKG, será autorizada através
do processo de autenticação do usuário mediante a confirmação de sua identidade
através da tecnologia biométrica, utilizando a impressão digital do usuário previamente armazenada na base de dados.
4.3

Fluxograma das etapas do processo
Para o processo de validação do protótipo foram escolhidos arquivos de TCC

(Trabalho de Conclusão de Cursos) e estágio supervisionado dos mais diversos cursos técnicos oferecidos pela fundação, considerando os processos já validados em
ambiente de produção (real). A proposta foi concebida com base nas características,
funcionalidades e requisitos funcionais. As Figuras 31, 32 e 33 apresentam o funcionamento do processo de validação de trabalhos de conclusão de curso e estágio
supervisionado, apresentando as etapas de registro de digital, assinatura e verificação de assinatura e posterior armazenamento em dispositivo seguro, respectivamente.
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Figura 31 – Etapa de registro da digital

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 31 apresenta o processo de registro das impressões digitais de cada
Coordenador de estágio, as quais serão utilizadas no processo de identificação permitindo o acesso ao processo de assinatura e verificação de assinatura de arquivos
PDF.
Figura 32 – Assinatura do documento

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 32 apresenta o processo de assinatura de arquivos PDF. Os arquivos a serem assinados são disponibilizados na rede de computadores em pasta
compartilhada, e estes estarão disponíveis aos Coordenadores de estágio. Ressaltamos que o processo de assinatura de arquivos PDF é individual, ou seja, um arquivo por vez.

72

Figura 33 – Verificação da assinatura do documento

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 33 apresenta o processo de verificação de assinatura de arquivos
PDF. Como no processo de assinatura, os arquivos assinados são disponibilizados
na rede de computadores em pasta compartilhada, estando estes disponíveis aos
Coordenadores de estágio. Ressaltamos que o processo de verificação de assinatura de arquivos PDF é individual, ou seja, um arquivo por vez.
O sistema de estágio é composto por vários módulos, porém, esta proposta
se restringe a validar de forma segura e automatizada os arquivos disponibilizados
pelos coordenadores de curso ao departamento de estágio.
4.4

Síntese
Conforme o modelo conceitual do sistema de estágio apresentado na Figura

27, esta seção se propôs a apresentar de forma detalhada os componentes necessários para o funcionamento da aplicação como modelo de dados, composto pelas
tabelas de dados, seus atributos e os relacionamentos entre elas para manter a integridade das informações, os casos de uso com seus atores e uma breve descrição
sobre a interação do ator com a aplicação, a arquitetura do software considerando o
modelo de três camadas com as principais características de cada camada e o fluxograma do processo que envolve as funções de registro da impressão digital dos
coordenadores de estágio, assinatura e verificação de arquivos PDFs.
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5

IMPLEMENTAÇÃO
Nesta seção apresentamos as fases de implementação da proposta cujo obje-

tivo é realizar a assinatura de arquivos PDFs utilizando o esquema de assinatura
baseado em identidade proposto por Adi Shamir (1984). Para fins de conhecimento,
são apresentados os processos de geração de chaves, assinatura e verificação ilustrada a partir de linhas de código na linguagem C# (C-Sharp). Adicionalmente é apresentada uma visão geral sobre as principais funções da biblioteca GMP utilizada
nesta dissertação, responsável pela geração e operação com números primos grande necessários no processo de criação das chaves (pública e privada) utilizada no
processo de assinatura e verificação.
5.1 GMP Native Interface for .NET Library
A GMP Native Interface for .NET Library (BARON R.) é uma biblioteca para
aritmética de precisão arbitrária aplicada a números inteiros, números racionais e
números de ponto flutuante. O objetivo é fornecer a aritmética para todos os aplicativos que precisam de maior precisão do que a suportada diretamente pelos tipos C
básicos. Muitos aplicativos usam apenas algumas centenas de bits de precisão, mas
alguns aplicativos podem precisar de milhares ou até milhões de bits. A GMP é projetada para fornecer um bom desempenho para ambos, escolhendo algoritmos com
base nos tamanhos de operandos e mantendo cuidadosamente a sobrecarga. A velocidade da GMP é alcançada usando algoritmos sofisticados, incluindo código assembly cuidadosamente otimizado para os loops internos mais comuns para muitas
CPUs diferentes e ênfase geral na velocidade.
A interface nativa do GMP para a biblioteca .NET expõe ao .NET toda a funcionalidade da biblioteca GNU MP. Ele carrega automaticamente em tempo de execução a biblioteca GNU MP de 32 bits ou 64 bits que corresponde à arquitetura atual
da CPU, permitindo assim a criação de projetos do Visual Studio para qualquer
CPU, x86 ou x64. Ele é baseado na construção GNU MP, que detecta automaticamente o tipo de CPU atual, e seleciona qualquer otimização de código de linguagem
de montagem disponível para aquela CPU, proporcionando assim o melhor desempenho. O quadro a seguir mostra como cada tipo de C é mapeado para o .NET. Veja
que os tipos C mp_limb_t e size_t são mapeados para a palavra da CPU, ou seja, 32
ou 64 bits. Em particular, porque mp_limb_t é o tipo dos números inteiros que com-
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põem os números de precisão múltipla, a correspondência do tamanho da palavra
da CPU garante o máximo desempenho. O Quadro 14 exibe os tipos de dados em
linguagem C comparados com linguagem C# (C-Sharp) da plataforma .Net.
Quadro 14 – Tipos de dados (Linguagem C e C# (C-Sharp) plataforma .Net).

Tipos em C

Tipos em .NET (c#)

short

Int16 / short

int

Int32 / int

long

Int32 / int

long long

Int64 / long

mp_bitcnt_t

UInt32 / uint

mp_exp_t

Int32 / int

mp_size_t

Int32 / int

mp_limb_t

UInt32 (on 32-bit CPU) / UInt64 (on 64-bit CPU)

size_t

UInt32 (on 32-bit CPU) / UInt64 (on 64-bit CPU)
Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 15 exibe as funções utilizadas nesta dissertação conforme código
fontes exibido no Apêndice A.
Quadro 15 – Funções da biblioteca GMP.
Comando

Descrição

gmp_lib.mpz_uranomb(mpz_t
Gera um número inteiro randômico na faixa de 0 até
var, gmp_randstate_t state, 1, inclusive.
mp_bitcnt_t n)
gmp_lib.mpz__probab_prime_p
(mpz_t var, int op1)

-

Verificar se um número é primo. Retorna 2 se var é primo, 1 se var é um provável primo e 0 (zero) se é composto.

gmp_lib.mpz_mul (mpz_t var, Efetua a multiplicação entre dois números. Armazena em
mpz_t op1, mpz_t op2)
var o valor de op1 * op2.
gmp_lib.mpz_sub_ui(mpz_t
Efetua subtração entre dois números. Armazena em var
var, mpz_t op1, unsigned long o valor de op1 – op2.
op2)
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gmp_lib.mpz_gcd (mpz_t var, Calcula o maior divisor comum entre dois números. Armpz_t op1, mpz_t op2)
mazena em var o máximo divisor comum de op1 e op2.
gmp_lib.mpz_get_str(char *str, Converte o valor de var para uma string na base especiint base, mpz_t var)
ficada e armazena o valor em str.
gmp_lib.mpz_init(mpz_t var)

Inicializa uma variável atribuindo o valor 0.

gmp_lib.mpz_clear(mpz_t var)

Limpa o espaço em memória ocupado pela variável var.

gmp_lib.mpz_init_set_str(mpz_t Inicializa a variável var e atribui o valor a *str na base
var, const char *str, int base)
especificada.
gmp_lib.mpz_set_str(mpz_t
var, char *str, int base)

Converte o valor da string em um inteiro mpz_t na base
especificada e armazena o valor em var.

gmp_lib.mpz_mod_ui(mpz_t
Calcula o modulo de op1. Armazena em var o valor de
var, mpz_t op1, unsigned long op1 mod op2.
op2)
gmp_lib.mpz_pow_ui(mpz_t
Calcula a exponenciação. Armazena em var o valor de
var, mpz_t op1, unsigned long
.
op2)
gmp_lib.mpz_add (mpz_t var, Calcula a adição de dois números. Armazena em var o
mpz_t op1, mpz_t op2)
valor de op1 + op2.
gmp_lib.mpz_powm
(mpz_t Calcula a exponenciação e módulo. Armazena em var o
var, mpz_t op1, mpz_t op2, valor de
mod op3.
mpz_t op3)
gmp_lib.mpz_divexact(mpz_t q, Calcula a divisão entre dois números. Armazena em q a
const mpz_t n, const mpz_t d)
divisão de n por d.
gmp_randstate_t

Cria um novo estado gerador de números aleatórios.

gmp_randinit_default

Inicializa o estado com algoritmo padrão. Estabelece
velocidade e aleatoriedade sendo recomendado para
aplicações sem requisitos especiais.

(gmp_randstate_t state)
gmp_rand_seed_ui(state,
seed)

Inicializa seed com o valor de estado.

mp_bitcnt_t size

Representa um contador de bits.

char_ptr

Representa um ponteiro de uma string em memória não
gerenciada.

gmp_lib.mpz_invert (mpz_t var,

Calcular o inverso de op1 mod op2 colocando o resultado
em var.

mpz_t op1,
mpz_t op2)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os principais alvos de aplicação do GMP são: criptografia, segurança na Internet, sistemas algébricos e álgebra computacional. Ao adotarmos esta biblioteca,
consideramos principalmente o uso de algoritmos eficientes pelas funções relacionadas à criptografia e teoria de números (para tornar os resultados próximos aos
desejados em uma situação real).

5.2 Processo de geração de chaves
Utilizando como chave pública do coordenador de estágio, o email jose.aparecido@gmail.com, é apresentado a seguir os parâmetros g, e e n, retornados pelo módulo de geração de chaves os quais são necessários para o processo
de assinatura e verificação de arquivos :

g = Chave Secreta do Usuário
2b38a49184f40c795e9e64f14f8ee28c9a865ae396b973d08896c632c541ac64923b0cdbf9b09f
b9c3285bce654303dffe6190c1a2a886f0334ef1ea7d8ad8bb219f851da2cb2b106d41b36916a8
f81f778d2bb03708fd0c7c917ae9406b4f1b24dc6b6114fd2486a69946f410ee9581a66a77a1f3
85beae879cf603c144b66e

e = Expoente
4fa47579b5930f2e1d738bbf277afb030fa84137fcb61f2c60fcb9813e64841e4cdf434949c3f5e3
4d3a7b7c6b4a0dbaf3dd997799e336213d7a6a00b6f8850b

n = Módulo
3e0138626506ddd4a9f4064eaa344526677fecaec992de5d7b26cc37848fd4dc03e3124bfc87b
d485847366e77ca5e9722d88618963648f31cbce45076e39a898c7f371bb3c78b22ec45f1b6a4
283850d79a16c31de8a4fdd482d3c90b3cd70ce92c910dbcea2df66977b198e9b52f87b013a9b
26132fc23843feeba0a250e83

Abaixo apresentamos parte do código em C# (C-Sharp) responsável pela geração das chaves seguindo o algoritmo proposto por Adi Shamir (1984) e uma breve
descrição de cada linha.
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1. SHA256Managed sha256 = new SHA256Managed();
2. byte[] computedHashID = Encoding.UTF8.GetBytes(userID);
3. byte[] HashID = sha256.ComputeHash(computedHashID);
4. string StringID = string.Empty;
5. for (int contador = 0; contador <= HashID.Length - 1; contador++)
{ StringID = StringID + HashID[contador].ToString();}
6. char_ptr computeHash = new char_ptr(StringID);
7. gmp_lib.mpz_init_set_str(ID, computeHash, 10);
8. gmp_lib.mpz_mod(IDFinal, ID, phi);
9. gmp_lib.mpz_powm(IDSecret, IDFinal, d, n);
Explicação de linhas de código
1. Instanciando o objeto SHA256Managed responsável pelo cálculo do hash;
2. Transformando em um array de bytes a chave pública do usuário;
3. Calculando o hash do array de bytes proveniente da chave pública do usuário;
4. Instanciando variável do tipo string;
5. Laço de repetição no array de byte do hash gerado e concatenando na variável string criada no passo 4;
6. Instanciando variável do tipo string da biblioteca GMP e atribuindo a ela a string concatenada no passo 5;
7. Atribuindo a variável ID do tipo mpz_t da biblioteca GMP o valor da variável
string criada no passo 6;
8. Calculando o módulo entre as variáveis ID e PHI colocando o resultado em
IDFinal;
9. Calcula a exponenciação de IDFinal elevado a d no módulo n colando o valor
em IDSecret a qual é a chave secreta do usuário.
O Quadro 16 apresenta a média aritmética e o desvio padrão para cada módulo analisado em milissegundos correspondentes à geração chaves do esquema assinatura baseado em identidade de Adi Shamir divididos em 100 e 500
chaves geradas.
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Quadro 16 – Comparativo do processo de geração de chaves.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O processo de geração de chaves apresentado no Quadro 16 utilizou a mesma rotina e ambiente operacional (Sistema Operacional, Hardware, etc) independente do número de chaves geradas e o seu tamanho. Ressalta-se que o equipamento utilizado possuía em execução antivírus e serviços do Microsoft SQL
Server, ambos sendo executados em background.
Para efeito de comparativo foram executados testes de geração de chaves,
assinatura e verificação aplicadas a arquivos PDFs de tamanhos variáveis. Todos os
procedimentos de testes foram executados utilizando equipamento conforme descrição a seguir:
a. Sistema Operacional Windows 10 Professional;
b. Processador Intel Core i3 M330 @ 2.13 GHz;
c. Memória RAM de 4 Gb;
d. Sistema de 64 bits.
5.3 Processo de assinatura
Para efeito de análise do processo de assinatura e verificação, foram utilizados arquivos PDFs de tamanhos variáveis apurando os tempos individuais conforme
demonstra o Quadro 17. Abaixo apresentamos parte do código em c# (C-Sharp)
responsável pela assinatura de arquivos PDFs seguindo algoritmo proposto por Adi
Shamir (1984) e uma breve descrição de cada linha.
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Gerando o par de assinaturas (t, s)
1. gmp_lib.mpz_powm(t, r, expoente, modulo);
2. byte[] bytesPDF = System.IO.File.ReadAllBytes(pdf);
3. byte[] bytesT = ASCIIEncoding.UTF8.GetBytes(t.ToString());
4. byte[] concatenadoPDF_T = new byte[bytesPDF.Length+bytesT.Length];
5. char_ptr tHexa = new char_ptr(t.ToString());
6. gmp_lib.mpz_get_str(tHexa, 16, t);
7. gmp_lib.mpz_mod(sAuxiliar1, IDSecret, modulo);
8. gmp_lib.mpz_powm(r2, r, Hashmpz, modulo);
9. gmp_lib.mpz_mul(s, sAuxiliar1, r2);
10. gmp_lib.mpz_mod(s, s, modulo);
11. char_ptr sHexa = new char_ptr(s.ToString());
12. gmp_lib.mpz_get_str(sHexa, 16, s);

Explicação de linhas de código
1. Calcula a exponenciação conforme formula t = r ^ expoente (mod modulo),
sendo t um dos pares da assinatura;
2. Lê e transforma o arquivo PDF em um array de bytes;
3. Lê e transforma o valor de t gerado no passo 1 em um array de bytes;
4. Concatena os arrays de bytes gerados nos passos 2 e 3;
5. Instancia variável do tipo string da biblioteca GMP e atribui a ela o valor de t;
6. Transforma o valor de t no formato hexadecimal;
7. Calcula o módulo da chave secreta conforme demonstrado na formula s = g *
(mod n)
8. Calcula a exponenciação de r ^ Hashmpz (mod modulo) colocando o resultado em r2 conforme demonstrado na formula s = g *

(mod n);

9. Calcula a multiplicação do resultado do passo 7 com o resultado do passo 8
colocando o valor em “s”;
10. Calcula o modulo de s, gerando o segundo elemento do par de assinaturas
(t,s);
11. Instancia variável do tipo string na biblioteca GMP e atribui a ela o valor de s;
12. Transforma o valor de s no formato hexadecimal
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5.4 Processo de verificação de assinatura de arquivos PDF
Abaixo apresentamos parte do código em C# (C-Sharp) responsável pela verificação de assinatura de arquivos PDFs seguindo algoritmo proposto por Adi Shamir
(1984) e uma breve descrição de cada linha.
Recuperando arquivo PDF armazenado em banco de dados
1. query_string = "Select arquivodata from tbassinados where fileid = " +
dgAssinados.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
2. comando.CommandText = query_string;
3. comando.Connection = conexao;
4. buffer = (byte[])comando.ExecuteScalar();
5. caminhoArquivoPDF = System.IO.Path.GetTempFileName();
6. caminhoArquivoPDF = System.IO.Path.ChangeExtension(caminhoArquivoPDF, ".pdf");
7. File.WriteAllBytes(caminhoArquivoPDF, buffer);
8. axViewPDF.src = caminhoArquivoPDF;

Explicação de linhas de código
1. Cria instrução select para recuperar arquivo PDF armazenado;
2. Atribui a propriedade CommandText do objeto Command a instrução select
criada;
3. Atribui à propriedade Connection do objeto Command uma string de conexão com o banco de dados;
4. Executa o objeto Command que possui a instrução select recuperando o arquivo PDF armazenando na variável buffer transformado em um array de bytes;
5. Recupera o path no sistema de arquivo para criação do arquivo temporário
PDF;
6. Altera a extensão do arquivo a ser criado para “PDF”;
7. Grava o arquivo PDF no path selecionado a partir do conteúdo da variável
buffer;
8. Exibe o arquivo criado no plugin de visualização de PDF.
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Processo de verificação de assinatura (t,s)
1. byte[] bytesPDF=System.IO.File.ReadAllBytes(caminhoArquivoPDF);
2. byte[] bytesT = ASCIIEncoding.UTF8.GetBytes(SignT.ToString());
3. byte[] concatenadoPDF_T = new byte[bytesPDF.Length + bytesT.Length];
4. SHA256Managed sha256 = new SHA256Managed();
5. Byte[] hashedBytesPDF_T = sha256.ComputeHash(concatenadoPDF_T);
6. string StringHash = string.Empty;
7. for (int contador = 0; contador <= hashedBytesPDF_T.Length - 1; contador++)
{StringHash = StringHash + hashedBytesPDF_T[contador].ToString();}
8. char_ptr computeHash = new char_ptr(StringHash);
9. gmp_lib.mpz_init_set_str(Hashmpz, computeHash, 10);
10. gmp_lib.mpz_powm(t1, SignS, expoente, modulo); //Calcula
11. gmp_lib.mpz_mod(t2, ID, modulo); //Calcula i *

(mod n)

(mod n)

12. gmp_lib.mpz_powm(t3, SignT, Hashmpz, modulo);
13. gmp_lib.mpz_mul(sAuxiliar2, t2, t3);
14. gmp_lib.mpz_mod(sAuxiliar2, sAuxiliar2, modulo);

Explicação de linhas de comando
1. Lê arquivo PDF recuperado no passo 7 em “Recuperando arquivo PDF armazenado no banco de dados”;
2. Lê a assinatura “t” gerando um array de bytes;
3. Concatena o array de bytes do arquivo PDF com o array de bytes da assinatura “t”;
4. Instanciando o objeto SHA256Managed responsável pela geração de hash;
5. Gera o hash da arquivo PDF concatenado com a assinatura “t”;
6. Instanciando uma variável do tipo string;
7. Laço de repetição responsável por ler byte a byte o hash criado armazenando
na string criada no passo 6;
8. Instanciando variável do tipo string da biblioteca GMP e atribuindo a ela a string criando no passo 7;
9. Atribuindo a string GMP criada no passo 8 a variável inteira da biblioteca GMP
na base 10;
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10. Aplicando a formula

(mod n) conforme Adi Shamir (1984) no processo de

verificação;
11. De 11 a 14, aplicando a formula i *

(mod n) conforme Adi Shamir (1984)

no processo de verificação.
O Quadro 17 descreve o tempo decorrido nos processos de assinatura e verificação de assinatura de arquivos PDFs de tamanhos variáveis escolhidos de
forma aleatória, utilizando chave de 1024 bits.
Quadro 17 – Comparativo de tempo assinatura e verificação de PDFs.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O resultado do processo de assinatura e verificação apresentado no Quadro
18 utilizou a mesma rotina e ambiente operacional (Sistema Operacional, Hardware, etc) independente do tamanho em KB dos arquivos PDF utilizados. Ressalta-se que o equipamento utilizado possuía em execução antivírus e serviços do
Microsoft SQL Server, ambos sendo executados em background.
5.5

Síntese
O sistema de estágio possui diversas funcionalidades as quais foram apre-

sentadas ao longo desta dissertação, porém, uma das etapas consideradas como
estratégica pela instituição é a aprovação dos alunos ao final de seu ciclo na instituição, seja no modelo ensino técnico integrado ou modular (semestral), etapa esta
que se encerra com a validação do trabalho de conclusão de curso ou estágio supervisionado. Esta etapa ao longo dos anos possui procedimentos manuais os quais
geram problema de segurança (arquivo de dados) e na eficiência do processo, colaborando para uma morosidade na conclusão do processo na emissão de relatórios,
históricos, diplomas, certidões, etc. Considerando a análise de requisitos, infraestrutura da instituição e os processos pertinentes a esta etapa, desenvolveu-se uma fer-
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ramenta a qual agregará confiabilidade, velocidade e rastreabilidade nas validações
dos trabalhos.
A aplicação da assinatura baseada em identidade de Adi Shamir (1984) permitiu a rastreabilidade do processo de validação dos documentos de estágio supervisionado e trabalhos de conclusão de curso e sua integridade. A tecnologia biométrica agregou confiabilidade no processo de assinatura, tornando possível a identificação dos coordenadores de estágio, elevando o nível de segurança do processo.
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS
Esta seção aborda o processo de homologação junto aos usuários considerando as características do ambiente, instalação e configuração dos módulos da aplicação, plano de testes e apuração de resultados mediante métricas pré-definidas.

6.1 Ambiente operacional
O protótipo foi validado obedecendo às características do ambiente de produção. O Quadro 18 apresenta um resumo das características técnicas do ambiente
necessária para hospedar o protótipo permitindo sua homologação.
Quadro 18 – Características técnicas do ambiente.

Item
Servidor 1

Descrição
Sistema operacional Windows
Server 2008 R2.
Processador Intel Quad Core
8GB de memória e 1HD de 1TB.
Sistema operacional Windows
Server 2008 R2.
Processador Intel Quad Core
8GB de memória e 2HD de 1TB
com espelhamento.

Servidor 2

Estações de trabalho

Função
Responsável pela autenticação dos usuários na
rede corporativa.

Responsável por armazenar a base de dados da
aplicação (Microsoft SQL
Server), validação da identidade dos usuários no
PKG e armazenamento
seguro de arquivos.
Windows 10 Professional 64 Permitir aos usuários a
bits. Processador Intel Core I3 validação da aplicação
com 4 GB de memória.
realizando operações de
assinatura e verificação de
assinatura mediante autenticação no PKG.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Para o processo de instalação do protótipo, são necessárias as etapas a seguir:


Preparação da base de dados.
o Após a definição das entidades de dados e suas respectivas estruturas
de dados, relacionamentos, procedimentos armazenados e critérios de
segurança, estas definições serão implementadas no servidor de banco de dados.



Instalação e configuração do ambiente para autenticação no PKG.
o Este procedimento prepara o servidor de autenticação, mediante a instalação dos componentes necessários para validação da identidade
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dos usuários através da biometria e execução dos módulos envolvidos
no processo de assinatura e verificação de arquivos.

6.2

Planos de teste
“Teste de software é o processo de executar o software de uma maneira con-

trolada com o objetivo de avaliar se o mesmo se comporta conforme o especificado”
Blanco (2012). Baseado em procedimentos especificados em Blanco (2012) foi adotado a documentação conforme apresentado no Quadro 19.
Quadro 19 - Plano de teste do sistema

Nome do projeto
Pessoas envolvidas
Funcionalidades
Hardware / Software
Local de teste
Observações

Plano de teste
Sistema de estágio
Coordenadores de curso e funcionários do departamento de
estágio.
Assinatura, verificação da assinatura, autenticação biométrica, armazenamento de dados biométricos e arquivos assinados digitalmente.
Servidores e Desktop (Windows Server e Win 10 Pro).
Ambiente de homologação instalado e configurado obedecendo as características do ambiente real de produção.
O relatório de incidentes será enviado ao departamento responsável pelo desenvolvimento. Serão criados casos de
testes, relatórios de incidentes e relatório final de teste.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Blanco (2012).

Segundo Blanco (2012), o plano de teste é utilizado na tarefa de planejamento para a execução do teste, no qual serão identificadas as funcionalidades a serem
testadas, pessoal envolvido e local. Blanco (2012) afirma que esse documento é de
responsabilidade da equipe de teste. A seguir, o Quadro 20 apresenta os casos de
testes que foram validados no protótipo.
Quadro 20 – Casos de teste

Item

Função

Entrada

1

Autenticação

Impressão Digital

2

Assinatura

Arquivos PDFs

3

Verificação

Arquivos PDFs
assinado

Descrição
Coordenador de estágio efetua
autenticação no PKG através de
sua identidade biométrica.
Coordenador de estágio efetua
a assinatura de arquivo incorporando a assinatura ao PDF.
Coordenador de estágio ao receber um arquivo assinado, efetua a verificação da assinatura
validando o arquivo PDF.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Blanco (2012).
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Os casos de teste acima especificados foram aplicados utilizando arquivos
PDF de tamanhos diversos, usuários credenciados e não credenciados a utilizar o
sistema, totalizando 5 usuários participantes no processo de homologação.
O Quadro 21 apresenta os resultados das métricas aplicadas considerando os
casos de testes mencionados no Quadro 20.
Quadro 21 – Resultado do processo de homologação

Métricas

Funcionalidade

Eficiência

Função

Resultado

Adequação

Após submeter o protótipo a validação por
parte dos usuários, foi registrada sugestões
de melhoria no front-end visando melhorar a
interatividade usuário/aplicação colaborando
no ganho de produtividade e eliminação de
processos repetitivos.

Segurança

O protótipo de mostrou seguro nas ações de
assinatura, verificação e registro de informações confidenciais na base de dados. Ressalta-se a necessidade de melhoria quanto ao
uso da biometria no que tange a qualidade
das amostras capturadas as quais se mostraram inconsistentes durante a fase de autenticação.

Comportamento
de tempo

A função de autenticação do usuário merece
um aprimoramento quanto ao cadastro de
digitais dos usuários, pois durante a fase de
autenticação para assinatura e verificação,
esta funcionalidade apresentou baixo desempenho e erros de run-time, não sendo possível em alguns casos autenticar usuários. As
funções de assinatura e verificação se mostraram dentro de padrões aceitáveis, já que o
desempenho não é um fator crítico considerado na aplicação.

Utilização de recursos.

Dê acordo com o ambiente operacional proposto, o aplicativo se mostrou aderente a plataforma utilizando os recursos de hardware e
software dentro dos padrões aceitáveis na
busca da eficiência, velocidade e segurança
no processo de validação dos trabalhos submetidos. Identificou-se a necessidade de melhor avaliar as bibliotecas utilizadas na comunicação entre o aplicativo e o hardware utilizado na identificação do usuário (biometria)
que chegou em alguns instantes travar o funcionamento do aplicativo sendo necessário
sua reinicialização.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Martins (2011).

87

A partir dos resultados obtidos mediante a aplicação das métricas especificadas no Quadro 22, pode-se chegar ao nível de aderência da proposta e identificar
deficiências a serem tratadas. Segue exemplo utilizado durante o processo de homologação da aplicação demonstrando o processo de geração de chaves, assinatura e verificação de arquivos PDF. A Figura 34 apresenta a geração de chaves para o
usuário Antonio Carlos Dias Lino.
Figura 34 – Interface para geração chaves

1

2
3

4

Fonte: Elaborado pelo autor.

1. Dados do usuário necessário para o processo de geração de chaves.
Ressalta-se a chave pública do usuário, composta pelo email e validade com data inicial e final;
2. Tamanho em bits da chave secreta do usuário, expoente e módulo;
3. Chaves geradas (Decimal e Hexadecimal);
4. Tempo em milissegundos no processo de geração de chaves.
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A seguir, a Figura 35 apresenta o processo de assinatura de um arquivo PDF.
Figura 35 – Interface para assinatura de arquivo PDF

4

1
3
2

Fonte: Elaborado pelo autor.

1. Dados do usuário necessário para o processo de assinatura;
2. Arquivos PDF disponíveis para assinatura;
3. Par de assinaturas (t,s) geração a partir de um arquivo PDF;
4. Tempo em milissegundos no processo de assinatura do arquivo PDF.

A seguir, a Figura 36 apresenta o processo de verificação da assinatura de
um arquivo PDF ilustrado através da interface do coordenador de estágio.
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Figura 36 – Interface para verificação da assinatura de arquivo PDF

1
2
4

3

Fonte: Elaborado pelo autor.

1. Dados do usuário necessário para o processo de verificação;
2. Arquivos PDF carregado para verificação de assinatura;
3. Par de assinaturas (t,s) verificadas a partir de um arquivo PDF assinado;
4. Tempo em milissegundos no processo de verificação de assinatura do
arquivo PDF.

A seguir, a Figura 37 apresenta o processo de verificação da assinatura de
um arquivo PDF ilustrado através da interface do coordenador de estágio, porém,
pode-se observar que a validação da assinatura apresenta falha.
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Figura 37 – Falha na verificação da assinatura de arquivo PDF

1

4

2

3

Fonte: Elaborado pelo autor.

1. Dados do usuário necessário para o processo de verificação;
2. Arquivos PDF carregado para verificação de assinatura;
3. Par de assinaturas (t,s) verificadas a partir de um arquivo PDF assinado;
4. Tempo em milissegundos no processo de verificação de assinatura do
arquivo PDF.

A seguir, a Figura 38 apresenta o processo de registro e verificação da impressão digital dos Coordenadores de estágio, as quais serão utilizadas quando da
assinatura e verificação da assinatura de arquivos PDF. Os modelos capturados são
armazenados em base de dados e recuperados posteriormente quando necessário.
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Figura 38 – Interface para registro e verificação de impressão digital

1

2
2

3

3

Fonte: Elaborado pelo autor.

1. Dados do usuário necessário para registro de impressão digital;
2. Impressão digital capturada;
3. Verificação da impressão digital após captura.

6.3

Síntese
O protótipo desta dissertação atingiu seu objetivo, mediante a aplicação de

métricas estabelecidas na ISO/IEC 9126-2. Conforme Martins (2011), a norma ISO
(International Organization for Standardization / IEC (International Electrotecnical
Comission) 9126-2, é um modelo de métricas que trata da medição da qualidade de
software, e que deve satisfazer as necessidades de usuários para atingir objetivos
definidos, como exemplo, eficácia, produtividade, segurança, etc. Segundo Martins
(2011), a ISO/IEC 9126-2 apresenta um conjunto de métricas que podem ser exaustivamente aplicadas, propiciando um forte embasamento, porém de acordo com a
necessidade da organização estas podem ser expandidas.
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7 CONCLUSÃO
O protótipo cumpriu seu propósito fornecendo condições para os Coordenadores de Estágio homologar, por meio da assinatura digitalmente os arquivos provenientes dos processos de TCC e Estágio Supervisionado dos alunos, agregando facilidade, aumento de produtividade e segurança. Conforme resultados obtidos durante o processo de homologação, a aplicação deverá ser submetida às melhorias
sugeridas tornando-a mais aderente aos processos. O esquema de assinatura baseado em identidade desenvolvido por Adi Shamir (1984) apresentou bons tempos
no processo de assinatura e verificação de arquivos PDFs quando aplicado em ambiente corporativo restrito a um grupo de pessoas, desde que não seja necessário
submeter estes arquivos a validações externas à corporação.

7.1 Contribuições
Este trabalho aplicou um esquema de assinatura baseada em identidade com
autenticação biométrica de Coordenadores de estágio, eliminando o uso de certificados digitais, os componentes de infraestrutura e o investimento necessário
para implantação e manutenção de aplicações baseada em ICP. Conforme estudo realizado em S.W.I.F.T (2012), o custo de implantação e manutenção de uma
ICP de acordo com os cenários propostos, se apresenta como um dos principais
fatores que inviabilizam estes projetos. O desenvolvimento do protótipo considerou aspectos importantes associados à segurança da informação como autenticidade, integridade e irretratabilidade proporcionada pela utilização da tecnologia
biométrica através da impressão digital de usuários, requisitos necessários e apontados como essenciais na viabilidade do projeto.

7.2 Limitações
A dificuldade em anexar a assinatura ao arquivo PDF está diretamente relacionada à falta de um certificado digital. A geração de certificados autoassinados
incorporando as assinaturas seria um modelo a ser seguido, porém, este não é o
propósito desta dissertação. OpenSSL e a biblioteca Bouncy Castle são ferramentas
que podem contribuir na geração de certificados, pois podem ocorrer situações as
quais os arquivos assinados serão compartilhados com ambiente externo a corporação sendo necessário a aplicação de certificados digitais.
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7.3 Trabalhos Futuros
Como sugestão para trabalhos futuros, podendo estes ser apoiados no
texto proposto nesta dissertação, segue:
a. Gerar assinaturas de arquivos PDF a partir do modelo de assinaturas baseado em identidade de Adi Shamir (1984) tornando possível anexar estas assinaturas aos arquivos. Neste caso é necessária a utilização de certificados,
como exemplo, autoassinados, os quais poderiam ser gerados com o uso de
ferramentas como OpenSSL e Bouncy Castle dispensando o uso de uma ICP.
b. A partir do modelo de assinatura baseado em identidade proposto por Adi
Shamir (1984) para assinaturas de arquivos PDF, implementar a autenticação
de usuários a partir de Smart Card e Tokens, pois o processo de identificação
de usuários neste trabalho limitou-se a utilizar a biometria através da impressão digital a qual não pode ser revogada, possibilidade esta presente nos dispositivos acima citados.
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Apêndice A
Para facilitar a compreensão e utilização por parte de outros usuários, apresentamos as rotinas desenvolvidas em C# (C-sharp) responsáveis pela geração de
chaves, assinatura e verificação do esquema de assinatura baseado em identidade
de Adi Shamir(1984).
Geração de chaves – btnGerarShamir_Click
private void btnGerarShamir_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Dados para acesso ao banco de dados
String string_conexao = "Data Source=lino-pc\\servidor;Initial Catalog=ibs;User ID=sa;Password=12345678";
String query_string = "";
SqlConnection conexao = new SqlConnection();
SqlCommand comando = new SqlCommand();
If (txtNome.Text == string.Empty)
{
MessageBox.Show("É obrigatório um nome...");
txtNome.Focus();
return;
}
if (txtpk.Text == string.Empty)
{
MessageBox.Show("É obrigatório uma chave pública (Email, Cfp,
Rg,...");
txtpk.Focus();
return;
}
if (txtCPF.Text == string.Empty)
{
MessageBox.Show("É obrigatório número CPF");
txtCPF.Focus();
return;
}
if (txtMatricula.Text == string.Empty)
{
MessageBox.Show("É obrigatório número da matrícula");
txtMatricula.Focus();
return;
}
try
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{
//Conexão com a base de dados.
conexao.ConnectionString = string_conexao;
conexao.Open();
}
catch (SqlException Ex)
{
MessageBox.Show("Erro ao tentar abrir o banco de dados..." +
Ex.Message);
}
//Cronometro
var watch = Stopwatch.StartNew();
txtTempo.Text = string.Empty;
for (int i = 1; i <= 1; i++)
{
//inicializando variáveis
init_mpz_vars();
if (progressBar2.Value < 100)
{
progressBar2.Value = progressBar2.Value + 1;
}
//Limpando caixas de texto
txtMKH.Text = string.Empty;
txtEXH.Text = string.Empty;
txtMODH.Text = string.Empty;
txtMKDecimal.Text = string.Empty;
txtMKHexa.Text = string.Empty;
txtEXDecimal.Text = string.Empty;
txtEXHexa.Text = string.Empty;
txtMODDecimal.Text = string.Empty;
txtMODHexa.Text = string.Empty;
//Inicializando a variável ID
gmp_lib.mpz_init(ID);
//Inicializando a variável userID - Chave pública
string userID = txtpk.Text;
//Criando a variável seed armazena o start para geração randômica
uint seed;
//Inicializando um contador de bit com o valor de 512
mp_bitcnt_t size = 512;
//Criando variáveis para armazenar os dois números primos
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int primeC1, primeC2;
//Inicializa o estado com algoritmo padrão.
//Estabelece velocidade e aleatoriedade sendo
//recomendado para aplicações sem requisitos especiais.
gmp_lib.gmp_randinit_default(state);
//Instanciando a classe Random e gerando um número randomico
Random autoRand = new Random();
seed = (uint)autoRand.Next();
//Inicializa seed com o valor de estado.
gmp_lib.gmp_randseed_ui(state, seed);
//Recuperando caminho da aplicação
string caminho = Directory.GetCurrentDirectory();
//Recuperando usuário logado na máquina
WindowsIdentity usuario = WindowsIdentity.GetCurrent();
string nome = usuario.Name;
nome = nome.ToString().Replace("\\", "-");
//=========================================
////Gerando dois diferentes números primos=
////=======================================
////Escolhendo o primeiro número primo
do
{
do
{
//Gerando número randomico
gmp_lib.mpz_urandomb(p, state, size);
primeC1 = gmp_lib.mpz_probab_prime_p(p, 100);
} while (primeC1 == 0);
//Escolhendo o segundo número primo
do
{
do
{
//Gerando número randomico
gmp_lib.mpz_urandomb(q, state, size);
primeC2 = gmp_lib.mpz_probab_prime_p(q, 100);
} while (primeC2 == 0);
} while (q == p);
//Calculando o produto de p*q
gmp_lib.mpz_mul(n, p, q);
//Calculando PHI(n)
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gmp_lib.mpz_sub_ui(n1, p, 1);
gmp_lib.mpz_sub_ui(n2, q, 1);
gmp_lib.mpz_sub_ui(n3, n, 1);
gmp_lib.mpz_mul(phi, n1, n2);

//Subtraindo
//Subtraindo
//Subtraindo
//Calculando

1 de p
1 de q
1 de n
PHI(n)

do
{
do
{
//Gerando número randomico
gmp_lib.mpz_urandomb(E, state, size);
//certificando-se de que: 3 < E < N-1
} while ((gmp_lib.mpz_cmp_si(E, 3) < 0) ||
(gmp_lib.mpz_cmp(E, n3) > 0));
//Calculando o maior divisor comum entre E e PHI
gmp_lib.mpz_gcd(gcd, E, phi);
} while (gmp_lib.mpz_cmp_si(gcd, 1) != 0);
//Calcula o inverso multiplicativo de E
gmp_lib.mpz_gcdext(g, d, t, E, phi);
//gmp_lib.mpz_invert(d, E, phi);
} while (gmp_lib.mpz_cmp_si(d, 1) < 0);
//Gerando hash ID usuário
//Instanciando objeto de hash
SHA256Managed sha256 = new SHA256Managed();
//Tranformando uma string userID em array de bytes com hash
byte[] computedHashID = Encoding.UTF8.GetBytes(userID);
byte[] HashID = sha256.ComputeHash(computedHashID);
string StringID = string.Empty;
for (int contador = 0; contador <= HashID.Length - 1; contador++)
{
StringID = StringID + HashID[contador].ToString();
}
//Transformando string concatenada em objeto string biblioteca GMP
char_ptr computeHash = new char_ptr(StringID);
//Atribuindo a variável mpz_t (ID) o valor da string de bytes recuperado na base 10
gmp_lib.mpz_init_set_str(ID, computeHash, 10);
gmp_lib.mpz_mod(IDFinal, ID, phi);
//Calculando chave secreta do usuário
gmp_lib.mpz_powm(IDSecret, IDFinal, d, n);

//Transforma valores inteiro em Hexa
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char_ptr valueNSH = new char_ptr(n.ToString());
gmp_lib.mpz_get_str(valueNSH, 16, n);
char_ptr valueESH = new char_ptr(E.ToString());
gmp_lib.mpz_get_str(valueESH, 16, E);
char_ptr ValueIDSecret = new char_ptr(IDSecret.ToString());
gmp_lib.mpz_get_str(ValueIDSecret, 16, IDSecret);
//Armazenando as chaves no banco de dados.
try
{
query_string = "Insert into tbusuarios
(idmatricula,nome,chavepublica,cpf,expoente,modulo,idsecret,idvalu
e,inversoE,phiE) values ('";
query_string = query_string + txtMatricula.Text + "','" +
txtNome.Text + "','" + txtpk.Text + "','" + txtCPF.Text + "','";
query_string = query_string + E.ToString() + "','" + n.ToString()
+ "','";
query_string = query_string + IDSecret.ToString() + "','" +
ID.ToString() + "','";
query_string = query_string + d.ToString() + "','" +
phi.ToString() + "')";
comando.CommandText = query_string;
comando.Connection = conexao;
comando.ExecuteNonQuery();
conexao.Close();
}
catch (SqlException Ex)
{
MessageBox.Show("Erro ao tentar inserir dados de usuários..." +
Ex.Message);
return;
}
//Apresentando valores nas caixas de texto
txtMODDecimal.Text = n.ToString();
txtEXDecimal.Text = E.ToString();
txtMKDecimal.Text = IDSecret.ToString();
txtMODHexa.Text = valueNSH.ToString();
txtMKHexa.Text = ValueIDSecret.ToString();
txtEXHexa.Text = valueESH.ToString();

//Recupera o tamanho de bits apresentando nas caixas de texto

103

int bithN = txtMODHexa.TextLength * 4;
int bithS = txtMKHexa.TextLength * 4;
int bithE = txtEXHexa.TextLength * 4;
txtEXH.Text = bithE.ToString();
txtMKH.Text = bithS.ToString();
txtMODH.Text = bithN.ToString();
//limpando variáveis
ClearVars();
}
watch.Stop();
TimeSpan ts = watch.Elapsed;
txtTempo.Text = string.Format("{0:D2}:{1:D2}:{2:D2}", ts.Minutes,
ts.Seconds, ts.Milliseconds);
progressBar2.Value = 0;
}
Assinatura – btnAssinar_click
private void btnAssinar_Click(object sender, EventArgs e)
{
string chavepublica = string.Empty;
//Verificando se usuários estão carregados no gridview
if (dgusuarios.CurrentRow == null)
{
MessageBox.Show("É necessário carregar dados de usuário...");
return;
}
//Verificando se foi selecionado um usuário no gridview
if(txtnome.Text == string.Empty)
{
MessageBox.Show("É necessário selecionar um usuário...");
return;
}
//Verificando se um arquivo a assinar foi selecionado
if (listView1.FocusedItem == null)
{
MessageBox.Show("É necessário selecionar um arquivo...");
return;
}

//Diretório para arquivos assinados
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string DirAssinados = (@"D:\PortalAcademicoTI\PDF\Assinados\");
//Recuperando nome do arquivo a assinar presente no listview
pdf = listView1.SelectedItems[0].Text.ToString();
string pdfarquivo = listView1.SelectedItems[0].Text.ToString();
pdf = txtpath.Text + "\\" + pdf;
//separando no nome do arquivo (RM e Nome do Aluno)
string[] arquivo = listView1.SelectedItems[0].Text.Split('_');
arquivo[1] = arquivo[1].Substring(0, arquivo[1].Length-4);
//Cronometro
var watch = Stopwatch.StartNew();
txtTempo.Text = string.Empty;
//Laço de repetição para assinaturas
for (int i = 1; i <= 1; i++)
{
//Instanciando GMP utilizadas na assinatura e verificação
mpz_t expoente = new mpz_t();
mpz_t modulo = new mpz_t();
mpz_t IDSecret = new mpz_t();
mpz_t t = new mpz_t();
mpz_t t1 = new mpz_t();
mpz_t t2 = new mpz_t();
mpz_t t3 = new mpz_t();
mpz_t s = new mpz_t();
mpz_t InvE = new mpz_t();
mpz_t s1 = new mpz_t();
mpz_t sVer = new mpz_t();
mpz_t r = new mpz_t();
mpz_t r1 = new mpz_t();
mpz_t r2 = new mpz_t();
mpz_t gcd = new mpz_t();
mpz_t Hashmpz = new mpz_t();
mpz_t sAuxiliar1 = new mpz_t();
mpz_t sAuxiliar2 = new mpz_t();
mpz_t phi = new mpz_t();
mpz_t ID = new mpz_t();
//Inicializando GMP utilizadas na assinatura e verificação
gmp_lib.mpz_init(sAuxiliar1);
gmp_lib.mpz_init(sAuxiliar2);
gmp_lib.mpz_init(t);
gmp_lib.mpz_init(t1);
gmp_lib.mpz_init(t2);
gmp_lib.mpz_init(t3);
gmp_lib.mpz_init(s);
gmp_lib.mpz_init(InvE);
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gmp_lib.mpz_init(s1);
gmp_lib.mpz_init(sVer);
gmp_lib.mpz_init(r);
gmp_lib.mpz_init(r1);
gmp_lib.mpz_init(r2);
gmp_lib.mpz_init(expoente);
gmp_lib.mpz_init(phi);
gmp_lib.mpz_init(ID);
gmp_lib.mpz_init(modulo);
gmp_lib.mpz_init(IDSecret);
gmp_lib.mpz_init(Hashmpz);
gmp_lib.mpz_init(gcd);
//Inicializa o estado com algoritmo padrão.
//Estabelece velocidade e aleatoriedade sendo
//recomendado para aplicações sem requisitos especiais.
gmp_lib.gmp_randinit_default(state);
//Criando variável seed que armazena o start para geração randomica
uint seed;
//Instanciando a classe Random e gerando um número randomico
Random autoRand = new Random();
seed = (uint)autoRand.Next();
gmp_lib.gmp_randseed_ui(state, seed);
//Carregando chaves do usuário selecionado.
String string_conexao = "Data Source=lino-pc\\servidor;Initial
Catalog=ibs;User ID=sa;Password=12345678";
String query_string = "";
SqlConnection conexao = new SqlConnection();
SqlCommand comando = new SqlCommand();
try
{
//Conexão com a base de dados.
conexao.ConnectionString = string_conexao;
conexao.Open();
}
catch (SqlException Ex)
{
MessageBox.Show("Erro ao tentar abrir o banco de da
dos..." + Ex.Message);
return;
}

try
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{
query_string = "Select
expoente,modulo,idsecret,idvalue,inversoE,phiE,chavepubli
ca from tbusuarios where idmatricula = " +
dgusuarios.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
comando.CommandText = query_string;
comando.Connection = conexao;
SqlDataReader reader = comando.ExecuteReader();
if (reader.HasRows)
{
while (reader.Read())
{
char_ptr valueExpoente = new
char_ptr(reader.GetValue(0).ToString());
char_ptr valueModulo = new
char_ptr(reader.GetValue(1).ToString());
char_ptr valueIDSecret = new
char_ptr(reader.GetValue(2).ToString());
char_ptr valueID = new
char_ptr(reader.GetValue(3).ToString());
char_ptr InvEStr = new
char_ptr(reader.GetValue(4).ToString());
char_ptr phiEStr = new
char_ptr(reader.GetValue(5).ToString());
chavepublica = reader.GetValue(6).ToString();
gmp_lib.mpz_init_set_str(expoente, valueExpoente, 10);
gmp_lib.mpz_init_set_str(modulo, valueModulo, 10);
gmp_lib.mpz_init_set_str(IDSecret, valueIDSecret, 10);
gmp_lib.mpz_init_set_str(ID, valueID, 10);
gmp_lib.mpz_init_set_str(InvE, InvEStr, 10);
gmp_lib.mpz_init_set_str(phi, phiEStr, 10);
}
}
else
{
MessageBox.Show("Dados não encontrados...");
return;
}
reader.Close();
}
catch (SqlException Ex)
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{
MessageBox.Show("Erro ao tentar acessar dados de usuá
rios..." + Ex.Message);
return;
}
//Gerando número randômico "r" conforme artigo Adi Shamir.
do
{
gmp_lib.mpz_urandomb(r, state, 512);
gmp_lib.mpz_gcd(gcd, r, modulo);
} while (gmp_lib.mpz_cmp_si(gcd, 1) != 0);
//Calculando "t" conforme artigo Adi Shamir.
//t = r ^ expoente ( mod n )
gmp_lib.mpz_powm(t, r, expoente, modulo);
//Concatenando o valor de "t" com o arquivo pdf
byte[] bytesPDF = System.IO.File.ReadAllBytes(pdf);
byte[] bytesT = ASCIIEncoding.UTF8.GetBytes(t.ToString());
byte[] concatenadoPDF_T = new byte[bytesPDF.Length +
bytesT.Length];
//Transforma pdf em um array de bytes
StreamReader oStreamReader = new StreamReader(pdf);
byte[] buffer = new byte[oStreamReader.BaseStream.Length];
oStreamReader.BaseStream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
oStreamReader.Close();
oStreamReader.Dispose();
//Transformando valor t em hexa
char_ptr tHexa = new char_ptr(t.ToString());
gmp_lib.mpz_get_str(tHexa, 16, t);
txtAssinaturaT.Text = tHexa.ToString();
//Instanciando objeto de hash
SHA256Managed sha256 = new SHA256Managed();
Byte[] hashedBytesPDF_T = sha256.ComputeHash(concatenadoPDF_T);
string StringHash = string.Empty;
for (int contador = 0; contador <= hashedBytesPDF_T.Length - 1;
contador++)
{
StringHash = StringHash+hashedBytesPDF_T[contador].ToString();
}

//Transformando a string concatenada em um objeto string da biblioteca GMP
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char_ptr computeHash = new char_ptr(StringHash);
//Atribuindo a variável mpz_t (Hashmpz) o valor da string de bytes
recuperado
gmp_lib.mpz_init_set_str(Hashmpz, computeHash, 10);
//Atribuindo hash da mensagem a caixa de texto em Hexa
char_ptr HashHexa = new char_ptr(Hashmpz.ToString());
gmp_lib.mpz_get_str(HashHexa, 16, Hashmpz);
txthash.Text = HashHexa.ToString();
//Gerando a assinatura s
//s = g ∗ r ^ f( t , m ) ( mod n )
//g: Chave privada do usuário --> IDSecret
//r --> Número aleatório gerado --> r.
//f(t,m) --> Hash do valor t + mensagem --> Hashmpz
//Mod n --> Módulo --> modulo.
//t --> Um elemento da assinatura
//sAuxiliar1 e r2 funciona como uma variável auxiliar
//======================
//((a mod n)* (b mod n)) mod n .
gmp_lib.mpz_mod(sAuxiliar1, IDSecret, modulo);
gmp_lib.mpz_powm(r2, r, Hashmpz, modulo);
gmp_lib.mpz_mul(s, sAuxiliar1, r2);
gmp_lib.mpz_mod(s, s, modulo);
//Transformando valor s em hexa
char_ptr sHexa = new char_ptr(s.ToString());
gmp_lib.mpz_get_str(sHexa, 16, s);
txtAssinaturaS.Text = sHexa.ToString();
//Gravando dados de assinatura
query_string = string.Empty;
//Retirando apostrofe do nome do arquivo
string pdfcopia = pdf;
pdf = pdf.Replace("'", " ");
//Executando instrução de gravação de assinatura
try
{
query_string = "insert into tbassinados (idmatricu
la,idrm,chavepublica,nomealuno,arquivo,expoente,modulo,assinatu
raID,assinaturaT,assinaturaTHexa,assinaturaS,assinaturaSHexa,ha
shassinatura,hashHexa,arquivodata) values(";
query_string = query_string +
"@idmatricula,@irdm,@chavepublica,@nomealuno,@arquivo,@expoente
,@modulo,@assinaturaID,@assinaturaT,@assinaturaTHexa,@assinatur
aS,@assinaturaSHexa,@hashassinatura,@hashHexa,@arquivodata)";
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comando.CommandText = query_string;
comando.Connection = conexao;
//Id de usuário
comando.Parameters.Add("@idmatricula", SqlDbType.Int).Value =
dgusuarios.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
//Rm do aluno
comando.Parameters.Add("@irdm", SqlDbType.VarChar, 10).Value =
arquivo[0].ToString();
//chave pública
comando.Parameters.Add("@chavepublica", SqlDbType.VarChar,
100).Value = chavepublica;
//Nome do aluno
comando.Parameters.Add("@nomealuno", SqlDbType.VarChar,
100).Value = arquivo[1].ToString();
//Nome do arquivo PDF
comando.Parameters.Add("@arquivo", SqlDbType.VarChar,
500).Value = pdf.ToString();
//Expoente
comando.Parameters.Add("@expoente", SqlDbType.VarChar,
2000).Value = expoente.ToString();
//Modulo
comando.Parameters.Add("@modulo", SqlDbType.VarChar,
2000).Value = modulo.ToString();
//Assinatura ID
comando.Parameters.Add("@assinaturaID", SqlDbType.VarChar,
2000).Value = ID.ToString();
//Assinatura T
comando.Parameters.Add("@assinaturaT", SqlDbType.VarChar,
2000).Value = t.ToString();
//Assinatura T em Hexa
comando.Parameters.Add("@assinaturaTHexa", SqlDbType.VarChar,
2000).Value = tHexa.ToString();
//Assinatura S
comando.Parameters.Add("@assinaturaS", SqlDbType.VarChar,
2000).Value = s.ToString();
//Assinatura S em Hexa
comando.Parameters.Add("@assinaturaSHexa", SqlDbType.VarChar,
2000).Value = sHexa.ToString();
//Hash da assinatura
comando.Parameters.Add("@hashassinatura", SqlDbType.VarChar,
2000).Value = computeHash.ToString();
//Hash da assinatura em Hexa
comando.Parameters.Add("@hashHexa", SqlDbType.VarChar,
2000).Value = HashHexa.ToString();
//Arquivo pdf em bytes
comando.Parameters.Add("@arquivodata", SqlDbType.Image).Value =
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buffer;
comando.ExecuteNonQuery();
}
catch (SqlException Ex)
{
MessageBox.Show("Erro ao tentar gravar dados de assinatura..."
Ex.Message);
return;
}
//Fechando conexão com banco de dados
conexao.Close();
//Limpando variável de construção SQL
query_string = string.Empty;
//Movendo arquivo assinado.
File.Move(pdfcopia, DirAssinados + pdfarquivo);
//Removendo arquivo da lista após assinatura
listView1.SelectedItems[0].Remove();
listView1.Refresh();
}
//cronometro.Stop();
watch.Stop();
TimeSpan ts = watch.Elapsed;
txtTempo.Text = string.Format("{0:D2}:{1:D2}:{2:D2}", ts.Minutes,
ts.Seconds, ts.Milliseconds);
}

Verificação – btnVerificar_Click
private void btnVerificar_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Cronometro
var watch = Stopwatch.StartNew();
txtTempoA.Text = string.Empty;
lblassinatura.ForeColor = Color.Black;
lblassinatura.Text = string.Empty;

//Verificando se pdf assinados estão carregados no gridview
if (dgAssinados.CurrentRow == null)
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{
MessageBox.Show("É necessário carregar e selecionar os arquivos
assinados...");
Return
}
for (int i = 1; i <= 1; i++)
{
//Instanciando GMP utilizadas na assinatura e verificação
mpz_t expoente = new mpz_t();
mpz_t modulo = new mpz_t();
mpz_t SignT = new mpz_t();
mpz_t SignS = new mpz_t();
mpz_t SignHash = new mpz_t();
mpz_t t = new mpz_t();
mpz_t t1 = new mpz_t();
mpz_t t2 = new mpz_t();
mpz_t t3 = new mpz_t();
mpz_t s = new mpz_t();
mpz_t InvE = new mpz_t();
mpz_t s1 = new mpz_t();
mpz_t sVer = new mpz_t();
mpz_t r = new mpz_t();
mpz_t r1 = new mpz_t();
mpz_t r2 = new mpz_t();
mpz_t gcd = new mpz_t();
mpz_t Hashmpz = new mpz_t();
mpz_t sAuxiliar1 = new mpz_t();
mpz_t sAuxiliar2 = new mpz_t();
mpz_t ID = new mpz_t();
mpz_t phi = new mpz_t();
//Inicializando GMP utilizadas na assinatura e verificação
gmp_lib.mpz_init(sAuxiliar1);
gmp_lib.mpz_init(sAuxiliar2);
gmp_lib.mpz_init(t);
gmp_lib.mpz_init(t1);
gmp_lib.mpz_init(t2);
gmp_lib.mpz_init(t3);
gmp_lib.mpz_init(s);
gmp_lib.mpz_init(InvE);
gmp_lib.mpz_init(s1);
gmp_lib.mpz_init(sVer);
gmp_lib.mpz_init(r);
gmp_lib.mpz_init(r1);
gmp_lib.mpz_init(r2);
gmp_lib.mpz_init(expoente);
gmp_lib.mpz_init(modulo);
gmp_lib.mpz_init(SignT);
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gmp_lib.mpz_init(SignS);
gmp_lib.mpz_init(SignHash);
gmp_lib.mpz_init(Hashmpz);
gmp_lib.mpz_init(gcd);
gmp_lib.mpz_init(ID);
gmp_lib.mpz_init(phi);
//Inicializa o estado com algoritmo padrão.
//Estabelece velocidade e aleatoriedade sendo
//recomendado para aplicações sem requisitos especiais.
gmp_lib.gmp_randinit_default(state);
//Criando variável seed armazena o start para geração randomica
uint seed;
//Instanciando a classe Random e gerando um número randomico
Random autoRand = new Random();
seed = (uint)autoRand.Next();
gmp_lib.gmp_randseed_ui(state, seed);
//Carregando chaves.
//Dados para acesso ao banco de dados
String string_conexao = "Data Source=lino-pc\\servidor;Initial
Catalog=ibs;User ID=sa;Password=12345678";
String query_string = "";
SqlConnection conexao = new SqlConnection();
SqlCommand comando = new SqlCommand();
try
{
//Conexão com a base de dados.
conexao.ConnectionString = string_conexao;
conexao.Open();
}
catch (SqlException Ex)
{
MessageBox.Show("Erro ao tentar abrir o banco de dados..." +
Ex.Message);
return;
}
try
{
//Recuperando chaves string transformando em mpz_t baseado em GMP
query_string = "Select expoente,modulo,assinaturaT,assinaturaS,assinaturaID,hashassina
tura from tbassinados where idmatricula = " + dgAssinados.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
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query_string = query_string + " and idrm = " + dgAssinados.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
comando.CommandText = query_string;
comando.Connection = conexao;
SqlDataReader reader = comando.ExecuteReader();
if (reader.HasRows)
{
while (reader.Read())
{
char_ptr valueExpoente = new
char_ptr(reader.GetValue(0).ToString());
char_ptr valueModulo = new
char_ptr(reader.GetValue(1).ToString());
char_ptr assinaturaT = new
char_ptr(reader.GetValue(2).ToString());
char_ptr assinaturaS = new
char_ptr(reader.GetValue(3).ToString());
char_ptr assinaturaID = new
char_ptr(reader.GetValue(4).ToString());
char_ptr hasaasinatura = new
char_ptr(reader.GetValue(5).ToString());
gmp_lib.mpz_init_set_str(expoente, valueExpoente,
10);
gmp_lib.mpz_init_set_str(modulo, valueModulo, 10);
gmp_lib.mpz_init_set_str(SignT, assinaturaT, 10);
gmp_lib.mpz_init_set_str(SignS, assinaturaS, 10);
gmp_lib.mpz_init_set_str(ID, assinaturaID, 10);
gmp_lib.mpz_init_set_str(SignHash, hasaasinatura,
10);
}
}
else
{
MessageBox.Show("Dados não encontrados...");
return;
}
reader.Close();
}
catch (SqlException Ex)
{
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MessageBox.Show("Erro ao tentar acessar dados
de usuários..." + Ex.Message);
return;
}
//Concatenando o valor de "t" com o arquivo pdf
byte[] bytesPDF = System.IO.File.ReadAllBytes(caminhoArquivoPDF);
byte[] bytesT = ASCIIEncoding.UTF8.GetBytes(SignT.ToString());
byte[] concatenadoPDF_T = new byte[bytesPDF.Length +
bytesT.Length];
//Instanciando objeto de hash e aplica hash na assinatura T + PDF
SHA256Managed sha256 = new SHA256Managed();
Byte[] hashedBytesPDF_T = sha256.ComputeHash(concatenadoPDF_T);
string StringHash = string.Empty;
for (int contador = 0; contador <= hashedBytesPDF_T.Length - 1;
contador++)
{
StringHash = StringHash+
hashedBytesPDF_T[contador].ToString();
}
//Transformando string concatenada objeto string biblioteca GMP
char_ptr computeHash = new char_ptr(StringHash);
//Atribuindo variável mpz_t (Hashmpz) o valor da string de bytes
gmp_lib.mpz_init_set_str(Hashmpz, computeHash, 10);
//VERIFICANDO A ASSINATURA
//Par de Assinatura Gerada --> (s,t).
//e --> Expoente --> exponte
//i --> Identidade do usuário --> ID.
//f(t,m) --> Hash do valor t + mensagem --> Hashmpz
//Mod n --> Módulo --> modulo
//t1, t2, t3, t4 e sAuxiliar2 funciona como uma variável auxiliar
//s^e=i∗t^f(t,m)(mod n)
//t1 = s^expoente (mod n)
//Calcula --> S^E (MOD N)
gmp_lib.mpz_powm(t1, SignS, expoente, modulo);
char_ptr t1Hexa = new char_ptr(t1.ToString());
gmp_lib.mpz_get_str(t1Hexa, 16, t1);
txtAS1.Text = t1Hexa.ToString();

//Calcula --> i∗t^f(t,m)(mod n)
//t2 = i (mod n)
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gmp_lib.mpz_mod(t2, ID, modulo);
//t3 = t^f(t,m)(modn)
gmp_lib.mpz_powm(t3, SignT, Hashmpz, modulo);
//sAuxiliar2 = t2 * t3 mod n
gmp_lib.mpz_mul(sAuxiliar2, t2, t3);
gmp_lib.mpz_mod(sAuxiliar2, sAuxiliar2, modulo);
char_ptr s1Hexa = new char_ptr(sAuxiliar2.ToString());
gmp_lib.mpz_get_str(s1Hexa, 16, sAuxiliar2);
txtAS2.Text = s1Hexa.ToString();
}
//cronometro.Stop();
watch.Stop();
TimeSpan ts = watch.Elapsed;
txtTempoA.Text = string.Format("{0:D2}:{1:D2}:{2:D2}", ts.Minutes,
ts.Seconds, ts.Milliseconds);
if (txtAS1.Text.Trim() != txtAS2.Text.Trim())
{
lblassinatura.ForeColor = Color.Red;
lblassinatura.Text = "Verificação falhou...";
}
else
{
lblassinatura.ForeColor = Color.Black;
lblassinatura.Text = "Verificação OK...";
}
}
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Apêndice B
Para facilitar a compreensão e utilização por parte de outros usuários, apresentamos a seguir o script utilizado no ambiente Gerenciador de Banco de Dados
Microsoft SQL Server 2008 R2, responsável pela criação da base de dados e suas
respectivas tabelas, as quais irão armazenar os dados cadastrais de usuários (chaves para assinatura e verificação, dados biométricos) , arquivos assinados, etc.) conforme proposto nesta dissertação.

/* Criando banco de dados */
Create Database ibs
go
/* Abrindo banco de dados recentemente criado */
USE [ibs]
GO
/****** Object: Table [dbo].[tbusuarios] Script Date: 07/21/2018 13:49:39 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
/* Criando a tabela de dados tbusuarios */
/* Definindo chaves e relacionamentos */
CREATE TABLE [dbo].[tbusuarios](
[userid] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[idmatricula] [int] NOT NULL,
[nome] [varchar](50) NULL,
[chavepublica] [varchar](50) NULL,
[cpf] [varchar](50) NULL,
[expoente] [varchar](2000) NULL,
[modulo] [varchar](2000) NULL,
[idsecret] [varchar](1000) NULL,
[idvalue] [varchar](1000) NULL,
[inversoE] [varchar](2000) NULL,
[phiE] [varchar](2000) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[idmatricula] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_PADDING OFF
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GO
/****** Object: Table [dbo].[tbdigitais]
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

Script Date: 07/21/2018 13:49:39 ******/

/* Criando a tabela de dados tbdigitais */
/* Definindo chaves e relacionamentos */
CREATE TABLE [dbo].[tbdigitais](
[userid] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[idmatricula] [int] NOT NULL,
[dataregistro] [date] NULL,
[frtext] [text] NULL
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO
/****** Object: Table [dbo].[tbassinados] Script Date: 07/21/2018 13:49:39 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
SET ANSI_PADDING ON
GO
/* Criando a tabela de dados tbassinados */
/* Definindo chaves e relacionamentos */
CREATE TABLE [dbo].[tbassinados](
[fileid] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[idmatricula] [int] NULL,
[idrm] [varchar](10) NOT NULL,
[chavepublica] [varchar](50) NULL,
[nomealuno] [varchar](100) NULL,
[arquivo] [varchar](500) NULL,
[expoente] [varchar](2000) NULL,
[modulo] [varchar](2000) NULL,
[assinaturaID] [varchar](2000) NULL,
[assinaturaT] [varchar](2000) NULL,
[assinaturaTHexa] [varchar](2000) NULL,
[assinaturaS] [varchar](2000) NULL,
[assinaturaSHexa] [varchar](2000) NULL,
[hashassinatura] [varchar](2000) NULL,
[hashHexa] [varchar](2000) NULL,
[arquivodata] [image] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[idrm] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
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GO
SET ANSI_PADDING OFF
GO
/****** Object: ForeignKey [FK__tbassinad__idmat__300424B4] Script Date:
07/21/2018 13:49:39 ******/
ALTER TABLE [dbo].[tbassinados] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([idmatricula])
REFERENCES [dbo].[tbusuarios] ([idmatricula])
GO
/****** Object: ForeignKey [FK__tbdigitai__idmat__2B3F6F97] Script Date:
07/21/2018 13:49:39 ******/
ALTER TABLE [dbo].[tbdigitais] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([idmatricula])
REFERENCES [dbo].[tbusuarios] ([idmatricula])
GO
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Apêndice C
Para facilitar a compreensão e utilização por parte de outros usuários, apresentamos as rotinas desenvolvidas em C# (C-sharp) responsáveis pela captura, gravação e verificação de impressão digitais utilizadas no processo de assinatura e verificação de assinatura do esquema de assinatura baseado em identidade de Adi
Shamir(1984).
Carregar usuários no grid – btnUsuarios_Click
private void btnUsuarios_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Dados para acesso ao banco de dados
String string_conexao = "Data Source=lino-pc\\servidor;Initial Catalog=ibs;User ID=sa;Password=12345678";
String query_string = "";
SqlConnection conexao = new SqlConnection();
SqlCommand comando = new SqlCommand();
try
{
//Conexão com a base de dados.
conexao.ConnectionString = string_conexao;
conexao.Open();
}
catch (SqlException Ex)
{
MessageBox.Show("Erro ao tentar abrir o banco de dados..." +
Ex.Message);
return;
}
try
{
query_string = "Select idmatricula as Matricula,nome as Usuario,chavepublica as Chave_Publica from tbusuarios";
comando.CommandText = query_string;
comando.Connection = conexao;
SqlDataReader reader = comando.ExecuteReader();
dgusuarios.Rows.Clear();
dgusuarios.Columns.Clear();
if (reader.HasRows)
{
while (reader.Read())
{
// montando o array de valores...
object[] values = new object[reader.FieldCount];
// adiciona as colunas no grid...
if (dgusuarios.Rows.Count == 0)
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for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++)
dgusuarios.Columns.Add(reader.GetName(i), reader.GetName(i));
dgusuarios.Columns[0].Width = 80;
dgusuarios.Columns[1].Width = 310;
dgusuarios.Columns[2].Width = 310;
for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++)
values[i] = reader.GetValue(i);
// adiciona no grid...
dgusuarios.Rows.Add(values);
}
}
else
{
MessageBox.Show("Dados não encontrados...");
return;
}
reader.Close();
}
catch (SqlException Ex)
{
MessageBox.Show("Erro ao tentar inserir dados de usuários..." + Ex.Message);
return;
}
conexao.Close();
}
Captura e registra impressão digital – btnRegistrar_Click
private void btnRegistrar_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Definindo variáveis que vão armazenar a matricula e o nome do usuário
string Matricula = string.Empty;
string Nome = string.Empty;
//Limpando a imagem de fundo dos controles PictureBox
Impressao1.BackgroundImage = null;
//Capturando a matricula e o nome do usuário atualmente selecionado
no gridview
Matricula = dgusuarios.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
Nome = dgusuarios.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
if (m_Operacao != null)
{
m_Operacao.Dispose();
m_Operacao = null;
}
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//Instância a variável m_Operacao passando a ação de registro a ser
executada
m_Operacao = new FutronicEnrollment();
//Setando propriedade do objeto m_Operacao
m_Operacao.FARN = 345; //Seta qualidade High
m_Operacao.FakeDetection = true;
m_Operacao.FFDControl = true;
((FutronicEnrollment)m_Operacao).MIOTControlOff = true;
((FutronicEnrollment)m_Operacao).MaxModels = 1;
//Registrando os eventos
m_Operacao.OnPutOn += new OnPutOnHandler(this.OnPutOn);
m_Operacao.OnTakeOff += new OnTakeOffHandler(this.OnTakeOff);
m_Operacao.UpdateScreenImage += new
UpdateScreenImageHandler(this.UpdateScreenImage);
m_Operacao.OnFakeSource += new
OnFakeSourceHandler(this.OnFakeSource);
((FutronicEnrollment)m_Operacao).OnEnrollmentComplete +=
new OnEnrollmentCompleteHandler(this.OnEnrollmentComplete);
//Inicia o processo de registro
((FutronicEnrollment)m_Operacao).Enrollment();
}
Verificação da impressão digital – btnVerificar_Click
private void btnVerificar_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Dados para acesso ao banco de dados
String string_conexao = "Data Source=lino-pc\\servidor;Initial Catalog=ibs;User ID=sa;Password=12345678";
String query_string = "";
SqlConnection conexao = new SqlConnection();
SqlCommand comando = new SqlCommand();
try
{
//Conexão com a base de dados.
conexao.ConnectionString = string_conexao;
conexao.Open();
}
catch (SqlException Ex)
{
MessageBox.Show("Erro ao tentar abrir o banco de dados..." +
Ex.Message);
return;
}
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try
{
query_string = "Select * from tbdigitais where idmatricula = " +
dgusuarios.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
comando.CommandText = query_string;
comando.Connection = conexao;
SqlDataReader reader = comando.ExecuteReader();
if (reader.HasRows)
{
while (reader.Read())
{
m_OperationObj = reader.GetValue(3);
}
}
else
{
MessageBox.Show("Dados não encontrados...");
return;
}
reader.Close();
}
catch (SqlException Ex)
{
MessageBox.Show("Erro ao tentar inserir dados de usuários..." +
Ex.Message);
return;
}
conexao.Close();
m_Operacao = new FutronicVerification((byte[])m_OperationObj);
//Alterando propriedades
m_Operacao.FakeDetection = true;
m_Operacao.FFDControl = true;
m_Operacao.FARN = 345;
//Registrando os eventos
m_Operacao.OnPutOn += new OnPutOnHandler(this.OnPutOn);
m_Operacao.OnTakeOff += new OnTakeOffHandler(this.OnTakeOff);
m_Operacao.UpdateScreenImage += new
UpdateScreenImageHandler(this.UpdateVerifyImage);
m_Operacao.OnFakeSource += new
OnFakeSourceHandler(this.OnFakeSource);
((FutronicVerification)m_Operacao).OnVerificationComplete += new
OnVerificationCompleteHandler(this.OnVerificationComplete);
//Inicia o processo de registro
((FutronicVerification)m_Operacao).Verification();
}
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Apêndice D
Para facilitar a compreensão e utilização por parte de outros usuários, apresentamos a rotina desenvolvida em C# (C-sharp) responsável pelo acesso aos formulários de Geração de chaves, Captura e gravação de impressão digital e assinatura e verificação de arquivos PDF.
namespace RSATeste
{
public partial class menu : Form
{
public menu()
{
InitializeComponent();
}
private void gerarChavesToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form1 FormDialogChaves = new Form1();
FormDialogChaves.Show();
}
private void
gerarChavesUsuárioToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e)
{
Form1 FormDialogGerar = new Form1();
FormDialogGerar.Show();
}
private void
capturarDigitaisUsuárioToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
{
Biometria.frmBiometria FormDialogBiometria = new
frmBiometria();
FormDialogBiometria.Show();
}
private void assinarPDFsToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
frmIBS FormDialogAssinar = new frmIBS();
FormDialogAssinar.Show();
}
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private void sairToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
private void sobreToolStripMenuItem_Click_1(object sender,
EventArgs e)
{
Sobre FormDialogSobre = new Sobre();
FormDialogSobre.Show();
}
}
}

