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Resumo 

O mundo moderno é cada vez mais movido a informação, esta assume um papel de cada 

vez maior relevo na sociedade, surgindo assim a necessidade de a proteger. Tal significa 

normalmente controlar quem a acede, através da utilização de mecanismos de segurança 

adicionais, logo, palavras-chave adicionais. 

O presente documento aborda os problemas inerentes à existência, no Banco BPI, de uma 

rede heterogénea, com diversas plataformas em produção, diversas aplicações e, como seria 

de esperar diversas palavras-chave associadas a cada utilizador. 

Foi efectuada uma análise das consequências associadas a tal problemática, e estudados 

métodos para lidar com as mesmas, tendo sido efectuado um estudo do estado da arte da 

área.  

Posteriormente, após se concluir que a solução passaria pela implementação de um 

ambiente de Single Sign On, recorrendo à utilização de Kerberos, Public Key Infrastructure, 

ou uma combinação de ambos, procedeu-se à implementação de uma prova de conceito, 

sujeitando a mesma a um processo de testes. 

Por fim foram retiradas conclusões do trabalho efectuado e sugeridos possíveis trabalhos 

futuros que irão acrescentar valor à solução encontrada. 
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Abstract 

Information is becoming the main driver of today’s modern world, assuming a central role 

in society, which brings the need of protecting it. This normally means controlling who has 

access to it, which is achieved by the utilization of security mechanisms, which in turn mean 

more passwords. 

This document talks about the problems associated with the existence of a heterogeneous 

network in Banco BPI, with multiple platforms and applications, meaning, multiple passwords 

for each user. 

The consequences of this were analyzed, and ways of dealing with them studied by the 

evaluation of the state of the art on the subject. 

After the conclusion that the solution would involve deploying a Single Sign On 

environment, achieved by the utilization of Kerberos, Public Key Infrastructure or a mixture 

of the two, a proof of concept was implemented and tested. 

Conclusions were extracted from the work done as well as suggestion made on how to 

improve the results obtained. 
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Capítulo 1  

 

Introdução 

Palavras-chave, as suas origens remontam há milhares de anos, estando presentes nos 

computadores praticamente desde o seu início. No domínio da informática uma palavra-chave 

é uma palavra secreta ou uma sequência de caracteres aleatórios, conhecida apenas por 

alguns, que permite a um utilizador validar a sua identidade e/ou aceder a determinado 

recurso. 

À medida que cresce a dependência do mundo moderno na tecnologia assim cresce a 

associada dependência em palavras-chave, entre telemóveis, emails, computadores, cartões 

de crédito e outros, muitas vezes cada um com os seus próprios requisitos, somos obrigados a 

memorizar cada vez mais informação, o que nem sempre é fácil e a tendência é que esse 

volume continue a crescer. 

Neste projecto serão analisadas alternativas para eliminar, ou no mínimo reduzir 

significativamente, todos os inconvenientes associados à actual necessidade de cada 

utilizador, num ambiente de rede empresarial, ter associado um, por vezes extenso, conjunto 

de palavras-chave. 

1.2 - Contexto 

Este projecto surgiu de uma proposta apresentada pelo Banco BPI, aceite por mim, Tiago 

António Cabanelas Mesquita, aluno da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

(FEUP), finalista do Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores 

(MIEEC), a realizar no âmbito da Dissertação do mesmo, em ambiente empresarial, nas 

instalações do Banco BPI, Rua do Campo Alegre, Nº 17, no Porto. 

1.3 - O Projecto 

Qualquer empresa actual, independentemente do ramo em que actua, está dependente 

da tecnologia para suportar o seu negócio, a banca não é excepção, pelo contrário, o 

processo de informatização em curso faz com que o papel e a caneta numa agência bancária 

caminhem rapidamente para se tornarem uma recordação distante. 
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No entanto, alcançar este objectivo requer a adopção de um número cada vez maior de 

aplicações. Num dia típico de trabalho um funcionário do Banco BPI interage com um número 

considerável de aplicações distintas, sendo frequente a necessidade de se autenticar a cada 

acesso, muitas vezes utilizando diferentes palavras-chave. 

Chegamos assim ao cenário actual, uma rede em constante crescimento, com cada vez 

mais utilizadores, aplicações, o que obrigatoriamente se traduz em cada vez mais palavras-

chave. 

Este projecto surgiu com o objectivo de aumentar a produtividade geral da rede e dos 

seus utilizadores, reduzindo o número de autenticações efectuadas por estes diariamente, 

assim como o número de palavras-chave associadas a cada um deles, diminuindo o número de 

palavras-chave armazenadas em base de dados, assim como o número de sistemas dedicados 

a armazenar as mesmas.  

O grande objectivo é que cada utilizador possua apenas uma palavra-chave associada e 

que tenha que realizar apenas uma autenticação por sessão que lhe permita aceder a todos 

os recursos de rede que necessita, alcançando assim um ambiente de rede Single Sign On 

(SSO). 

 

1.3.1.  Sobre o Single Sign On em contexto empresarial 

Vivemos num mundo extremamente competitivo, qualquer empresa que pretenda vingar 

no mercado é obrigada a inovar constantemente, à semelhança da sociedade em que se 

insere, deve estar num processo de permanente evolução. 

Na maioria dos casos tal inovação, seja um novo processo de negócio, um novo produto, 

ou outro, irá implicar uma infra-estrutura de Tecnologias de Informação (TI) de suporte, a 

aquisição de novos equipamentos informáticos e aplicações torna-se assim uma constante, e 

muitas das vezes as novas aquisições não são compatíveis com as já existentes. A junção de 

diferentes departamentos de TI, resultantes das fusões e aquisições de suas empresas ―mãe‖, 

contribuem igualmente para a heterogeneidade característica de muitas das redes 

actualmente.  

Novas aplicações e novos sistemas trazem normalmente os seus próprios requisitos de 

palavra-chave, entre diferentes comprimentos, validades ou caracteres permitidos torna-se 

fácil perceber porque actualmente os utilizadores têm demasiadas palavras-chave para 

recordar e os administradores demasiadas para conseguir gerir eficientemente, chegando a 

atingir as quinze por utilizador numa empresa média. Confrontados com este cenário algo 

desanimador os utilizadores acabam por adoptar estratégias pouco recomendáveis, escolhem 

palavras-chave demasiado óbvias ou então anotam as mesmas nalgum local acessível a 

qualquer pessoa. Os poucos que optam por um comportamento acertado, escolhendo uma 

palavra-chave complexa para todas as aplicações com que necessitam de interagir acabam 

por constatar rapidamente que é quase impossível memorizar as mesmas, de tal forma que 

acabam por se preocupar apenas em memorizar o número de telefone do help desk. 

Os custos associados a estas chamadas são altos, quando o help desk é contratado 

externamente é normalmente pago à chamada, sendo os custos facilmente contabilizáveis, 

no entanto, quando este é interno associar custos às chamadas revela-se mais complexo. 

Muitas vezes temos profissionais de TI, altamente qualificados, cujo dia de trabalho consiste 

em efectuar resets de palavras-chave, sendo as suas capacidades nitidamente 

subaproveitadas. Adicionalmente existe ainda o tempo perdido pelos utilizadores que 
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aguardam para ser atendidos, impossibilitados de trabalhar. Esta dificuldade em contabilizar 

os custos associados resulta em que sejam frequentemente negligenciados pelas empresas.  

Um estudo realizado pela consultora Forrester aponta que todos os custos associados a um 

reset de uma palavra-chave podem atingir os 50€. As chamadas relativas a problemas com 

palavras-chave totalizam em média cerca de 30% das chamadas recebidas num help desk, 

segundo o Gartner Group, chegando a atingir os 80% em algumas empresas. Juntando 

números de vários estudos [1], para um universo de 7000 utilizadores, com metade da média 

de chamadas efectuadas para o help desk por utilizador, por ano, 11 chamadas, sendo 30% 

destas relativas resets de palavras-chave, com um custo médio associado a cada chamada de 

18€, chegamos a cerca de 423.650€ por ano completamente desperdiçados em algo que pode 

ser evitado.  

Claro que se pode argumentar que os custos indicados são meras estimativas, e que a 

quase totalidade dos custos provém de valores de mão-de-obra, cujo custo é bastante mais 

elevado nos Estados Unidos da América, onde estes estudos foram efectuados, no entanto, 

mesmo que estes valores estejam inflacionados facilmente concluímos que as perdas 

associadas ao reset de palavras-chave atingem somas avultadas.  

Os custos reais na rede em causa iriam carecer de uma análise mais rigorosa, no entanto, 

há algo que é um facto, quanto mais rigorosa for a política de palavras-chave em utilização 

maior será o número de chamadas para o help desk. 

Um estudo da Network Application Consortium efectuado em grandes empresas conclui 

que com a utilização de apenas 4 aplicações, os utilizadores despendem em média 44 horas 

por anos a efectuar autenticações, ou seja, mais de uma semana de trabalho perdida em 

autenticações 

Existem ainda poupanças adicionais, talvez não tão expressivas monetariamente, mas 

esta redução de palavras-chave em utilização reduz necessidade de armazenamento e 

simplifica tremendamente o processo de manutenção da rede. 

 

Daqui advém a importância do Single Sign On e explica porque o que era anteriormente 

considerado uma funcionalidade ―simpática‖, recebe hoje em dia cada vez mais atenção.  

1.4 - Objectivos 

O presente projecto tem como objectivo a análise de possíveis soluções existentes no 

mercado actualmente que permitam a integração de diferentes processos de autenticação de 

utilizadores em diferentes plataformas tecnológicas em produção no Banco BPI, focando-se 

essencialmente em alternativas de código aberto.  

Atendendo a tal, fará sentido o estudo de uma alternativa que possibilite implementar um 

ambiente de Single Sign On. Será efectuado esse estudo sendo posteriormente implementada 

uma prova de conceito. Esta será testada de forma a validar o seu correcto funcionamento. 

1.5 - Estrutura do Documento 

O presente documento encontra-se organizado em seis capítulos.  

No primeiro capítulo é feito um enquadramento inicial do projecto, assim como uma 

breve introdução a este.  
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No segundo capítulo é apresentado e enquadrado o problema que se ambiciona 

solucionar. 

No capítulo seguinte são apresentados conceitos e efectuado um estudo do estado da 

arte, efectuado após a identificação do problema e necessidades associadas. São ainda 

apresentadas possíveis soluções comerciais para o problema em análise. 

No quarto capítulo são extrapoladas conclusões com base na informação presente no 

capítulo anterior, sendo definida uma abordagem para a resolução do problema. 

No quinto capítulo é descrita a implementação da prova de conceito implementada, assim 

como os testes efectuados sobre a mesma. 

No último capítulo são retiradas conclusões das actividades desenvolvidas, são indicadas 

as dificuldades encontradas ao logo do projecto e são ainda indicadas possíveis actividades 

adicionais a desenvolver futuramente que acrescentariam valor ao projecto. 
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Capítulo 2  

O Problema 

Neste capítulo é efectuada uma apresentação inicial e sucinta do problema, são ainda 

expostos os objectivos associados ao projecto. O problema é assim analisado, sendo 

posteriormente desmembrado nos seus principais componentes. 

2.1 - Visão Geral 

A arquitectura actual de rede em produção no Banco BPI conta com a presença de vários 

tipos de plataforma, nomeadamente, Windows Server 2003, Windows XP, Linux, HP-UX, AIX, 

AS/400 e z/OS. 

  Toda esta estrutura encontra-se geograficamente dispersa por Portugal, continental e 

ilhas, possuindo links dedicados para alguns balcões que se localizam fora do país. 

Actualmente os registos de utilizadores encontram-se dispersos por algumas bases de 

dados. Embora a grande maioria de se concentre no Active Directory principal existem 

necessidades adicionais que não podem ser actualmente suportadas desta forma, 

nomeadamente, a existência de utilizadores com necessidades de acesso a sistemas UNIX.  

Um dos casos que merece mais atenção actualmente é a existência de um cluster de 

máquinas HP-UX em que a base de dados de utilizadores necessita de ser replicada para todas 

as máquinas para garantir o seu correcto funcionamento, complicando tremendamente o 

processo de gestão destas, especialmente quando existe necessidade de proceder a alguma 

modificação. 

A maioria dos recursos/serviços disponibilizados actualmente na rede requerem que os 

utilizadores se autentiquem a cada acesso, adicionalmente, não existe uma política comum 

de palavras-chave, apresentando cada um deles os seus próprios requisitos, logo, cada 

utilizador tem algumas, às vezes muitas, palavras-chave associadas.  

2.2 - Objectivos 

O objectivo do projecto, tal como mencionado anteriormente, é o estudo de alternativas 

existentes que permitam efectuar uma centralização da base de dados de utilizadores, de 
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modo a alcançar um ponto único de registos de utilizadores, incidindo o estudo 

essencialmente em alternativas livres.  

Adicionalmente deseja-se proporcionar aos utilizadores da rede um ambiente SSO, em 

que necessitem de se autenticar uma única vez por sessão e que uma única palavra-chave 

permita o acesso a todos os recursos de rede. 

O desafio será encontrar a alternativa que permita oferecer um melhor equilíbrio de 

factores como, segurança proporcionada, custo, escalabilidade e compatibilidade com as 

plataformas actualmente em produção.  

2.3 - Requisitos 

Os únicos requisitos definidos para o projecto foram que a prova de conceito fosse 

projectada de forma a ser compatível com toda a estrutura de rede actualmente em 

produção no banco, assim como com as políticas de segurança em vigor, com todas as 

limitações inerentes. 

A base de dados principal de utilizadores está actualmente armazenada em Active 

Directory, tendo sido manifestado o desejo que tal se mantenha desta forma, não só por não 

existir o desejo de passar por um custoso processo de migração, mas também porque é 

actualmente a opção mais comum em ambiente empresarial, tornando mais simples a 

obtenção de apoio e documentação sempre que necessário. 

Como mencionado, para além da base de dados principal existem ainda pequenas bases 

de dados adicionais para ambientes UNIX, existe o desejo de concentrar todos os utilizadores 

numa única base de dados. 

O factor preço é neste problema, como esperado em ambiente empresarial, de extrema 

importância. A solução encontrada não deverá acarretar custos, ou pelo menos os mesmos 

deverão ser o menor possível, mesmo que tal tenha algum impacto no nível de segurança 

proporcionado, obviamente não se pretende descurar a mesma, no entanto quando atingido 

um nível de segurança tido como satisfatório a solução terá preferência perante outras que 

talvez sejam um pouco mais segura mas no entanto mais dispendiosas. 

De forma a controlar a saída de informação do banco é impossibilitada a ligação de 

dispositivos externos às máquinas de rede, as portas Universal Serial Bus (USB), à semelhança 

de outras que não sejam estritamente necessárias, encontram-se desactivadas. 

Os postos de rede actuais são de uso genérico, permitindo a autenticação por parte de 

qualquer utilizador em qualquer máquina, é desejável que tal se continue a processar deste 

modo, sendo mesmo requisito obrigatório em algumas das máquinas (balcões de atendimento 

ao público por exemplo). 

Atendendo ao exposto a solução para o problema terá então de abranger duas temáticas 

distintas, autenticação e autorização. 
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Capítulo 3  

Conceitos e Estado da Arte 

Após a exposição no capítulo anterior do problema, assim como dos requisitos associados 

a este, são neste capítulo analisados conceitos que se apresentam úteis à resolução deste, 

procede-se ainda à análise do estado da arte.   

3.1 - Directórios e Serviços de Directoria 

Um directório pode-se definir como sendo basicamente um "contentor lógico" de 

ficheiros, sendo que ―lógico‖ é provavelmente a sua característica mais importante. 

O conceito de serviços de directoria foi introduzido pelas empresas de telecomunicações 

depois de setenta anos a produzir e manter directórios telefónicos, quando o seu 

conhecimento sobre os mesmos se encontrava já bastante desenvolvido. 

Os Serviços de Directoria são basicamente uma fonte de informação, implementados por 

software agindo como um repositório de dados relativos a utilizadores, periféricos, serviços e 

recursos de uma rede, o que pode incluir nomes, localizações, capacidades, direitos de 

acesso e informação relativa a estes, para referir apenas alguns. 

Os serviços de directoria são frequentemente confundidos com uma base de dados 

relacional, e, embora partilhem com estas algumas características importantes, como a 

possibilidade de pesquisas rápidas e um schema extensível, apresentam também significativas 

diferenças [2]. 

O acesso é dimensionado de forma diferente, enquanto um directório é optimizado para 

ser acedido para leitura muito mais que para escrita, nas bases de dados é previsto que 

ocorram aproximadamente com a mesma frequência. 

A estrutura hierárquica é distinta, os serviços de directoria organizam a informação numa 

estrutura de árvore, existindo dois tipos de entidade, Unidades Organizacionais (OU) e 

objectos. As OU podem conter tanto outras OU como objectos, similar ao conhecido sistema 

de pastas e ficheiros dos ambientes Windows. Este modelo apresenta vantagens, já que o 

conceito de OU dentro de outras OU, permite organizar os objectos de uma forma lógica, de 

forma a tornar a gestão mais fácil e eficaz, adicionalmente, a hierarquia de directórios pode 

ser utilizada para reflectir a topologia física da rede. 
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Os serviços de directoria representam as entidades da rede como objectos com atributos 

associados, cada directório pode conter diversos tipos de objectos, as classes, cada classe 

pode conter quantos atributos forem necessários para modelar correctamente a entidade que 

representam, podendo o administrador criar novas classes ou adicionar novos atributos às já 

existentes para melhor adequar à realidade da rede em causa. 

Atendendo à flexibilidade de inserção de dados torna-se lógico que as pesquisas possam 

ser também bastantes flexíveis, nomeadamente, é possível indicar que a pesquisa seja 

iniciada a partir de determinado ramo da árvore lógica, é ainda possível ao administrador 

especificar que atributos serão utilizados como índices da informação, permitindo 

implementar pesquisas selectivas, do género "todas as pessoas do departamento de Marketing 

com uma remuneração superior a X". Este tipo de pesquisa é de extrema importância pois 

possibilita uma maior rapidez de pesquisa em redes que normalmente possuem milhões de 

entradas. 

Os serviços de directoria permitem a replicação das entradas de forma automática para 

outros servidores na rede. Esta característica permite a existência de várias cópias do 

directório na rede, possibilitando distribuir a carga na rede já que qualquer uma delas pode 

ser acedida pelos utilizadores, podem ainda ser utilizados para criar sistemas de backup de 

rede, que entram em acção apenas em caso de emergência, permitindo assim implementar 

uma capacidade de continuidade. 

Quando um directório é acedido por um utilizador, este fornece as suas credenciais de 

acesso ou então, se suportado, acede como utilizador anónimo, é possível especificar direitos 

de acesso a um nível tão baixo como cada OU, ou cada objecto da árvore, sendo que por 

defeito, se nada for indicado em contrário, herdam as condições de acesso do nível superior 

da árvore, é assim possível estabelecer a segurança de uma forma muito precisa. 

3.1.1 -  Domain Name System 

O Domain Name System (DNS) define uma estrutura hierárquica de nomes de 

computadores, serviços, ou qualquer outro recurso, conectados a uma rede, seja ela a 

Internet ou uma qualquer rede privada [3].  

Todas as máquina quando conectadas a uma rede, possuem associado a si um número de 

trinta e dois bits, o IP, que basicamente consiste no endereço único da máquina na rede. O IP 

apresenta-se normalmente sob a forma de quatro octetos, separados por um ponto final, 

podendo cada um destes variar entre zero e duzentos e cinquenta e cinco, um endereço IP 

típico é por exemplo ―192.168.0.1‖. Em cada rede, num determinado instante existe apenas 

uma máquina com determinado IP associado, estes números são únicos, só assim é possível 

permitir a sua utilização como sistema de endereçamento de máquinas. Quando falamos da 

rede Internet, os endereços associados a servidores são normalmente estáticos, não sofrendo 

alterações, ou pelo menos sofrendo muito raramente, um utilizador ―normal‖ no entanto tem 

atribuído a si um novo IP a cada sessão. 

Quando se observa um endereço IP, como o exemplo indicado, se atendermos ao seu 

formato facilmente se constata a dificuldade associada à sua memorização, sendo que um 

utilizador habitual da Internet iria necessitar de memorizar dezenas ou até centenas de 

sequências de números se pretendesse utilizar a Internet indicando directamente o IP da 

máquina que pretende aceder. 
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 O DNS permite ―esconder‖ estes números dos utilizadores, associando a cada um deles um 

conjunto de palavras, um nome, estabelecendo assim um formato mais simples de memorizar 

por seres humanos, como por exemplo ―www.google.com‖.  

Estes nomes, os nomes dos domínios, são organizados numa estrutura de árvore, 

denominada de Domain Name Space. O nome de um domínio consiste em várias partes, 

separadas por pontos finais como se pode observar no exemplo, chamadas folhas. As letras à 

direita do último ponto indicam o domínio de nível superior, o primeiro nível, existindo 

centenas de possibilidades, como ―.com‖ ou ―.org‖, cada país possui uma combinação de 

duas letras atribuída a si, por exemplo ―.pt‖ no caso de Portugal, só isto é responsável por 

mais de duzentas e quarenta possibilidades. Cada folha pode ter até sessenta e três 

caracteres, no entanto o nome completo não pode exceder duzentos e cinquenta e três 

caracteres, sendo que na prática são utilizados nomes bastante menores, já que com nomes 

tão extensos a utilização de nomes em vez de IPs não acarretaria vantagens. 

Para cada domínio de primeiro nível são possíveis por sua vez centenas de domínios de 

segundo nível, no exemplo ―google‖. Cada domínio de segundo nível é único, podendo no 

entanto existir domínios de segundo nível similares relativos a domínios de primeiro nível 

distintos, como ―google.com‖ e ―google.org‖, que podem representar duas máquinas 

diferentes, ou seja, dois domínios no mesmo nível da árvore no entanto em ramos distintos. 

 Mais uma vez, e seguindo a estrutura de árvore, cada domínio de segundo nível pode ter 

centenas de domínios de terceiro nível abaixo de si, sendo possíveis até cento e vinte e sete 

subníveis, sendo no entanto raro encontrar mais de quatro. 

 

 

Figura 3.1 – Estrutura do DNS. 

 

Toda a informação relativa a nomes de domínio e correspondente endereço IP encontra-se 

armazenada no que é uma gigantesca base de dados distribuída pelo mundo, que engloba 

milhões de máquinas administradas por milhões de pessoas, cada uma destas entidades 

envolvidas na conversão de nomes tem a denominação de Name Server. 

Esta é provavelmente uma das bases de dados distribuída mais complexa e activa no 

mundo, já que possui vários milhões de entradas, responde a milhões de pedidos diariamente 

as suas entradas são alvo de alterações constantes, para além da adição permanente de novas 

entradas. 

http://www.google.com/
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A função de um Name Server é receber pedidos de conversão de nomes de domínio em 

endereços IP, sejam estes pedidos provenientes de utilizadores ou de outros Name Servers, e 

proceder ao respectivo tratamento, que, em função das circunstâncias, pode assumir 

diferentes formas. Caso possua a informação o Name Sever pode efectuar a conversão 

directamente, pode contactar outro Name Server para tentar obter a informação, pode 

redireccionar o cliente para outro Name Server ou então pode indicar erro caso o domínio 

seja inválido ou inexistente.  

Normalmente um utilizador de uma rede não interage directamente com servidores DNS, 

encarregando-se as aplicações que utiliza, como o browser, das tarefas associadas, 

proporcionando ao utilizador uma experiência transparente.  

As pesquisas necessárias à conversão de um nome num IP são efectuadas de forma 

recursiva, a aplicação começa por contactar o Name Server do seu fornecedor de Internet 

que por sua vez contacta um dos Name Servers raiz, estes têm registos dos IPs de todos os 

Name Servers de primeiro nível, sendo regularmente actualizados, respondem ao pedido com 

o IP do Name Server correspondente, de primeiro nível, e o processo segue de forma similar 

percorrendo os vários níveis da árvore e Name Servers associados até atingir o domínio 

desejado. 

Sendo responsáveis pelo primeiro e mais importante passo é óbvia a importância dos Name 

Servers de raiz, existem vários espalhados pelo mundo de forma a garantir a disponibilidade 

do serviço a qualquer momento, os Name Servers da raiz possuem uma lista dos vários que se 

encontram no mesmo nível, podendo redireccionar pedidos para eles, é assim estabelecida 

uma estrutura com grande redundância. Esta característica é comum a qualquer um dos 

níveis, todos possuem vários Name Servers que podem desempenhar as tarefas em caso de 

necessidade, aqui reside a força deste tipo de estrutura distribuída, garantido o serviço sobre 

praticamente qualquer condição.  

De modo a aumentar a performance os Name Server armazenam em memória durante 

algum tempo o resultado dos pedidos mais recentes, evitando a necessidade de nova pesquisa 

casa exista um pedido para o mesmo domínio, este período temporal é definido pelo Time to 

Live (TTL). 

 Uma vez que não pode ocorrer repetição dos nomes em cada subdomínio torna-se 

necessário estabelecer uma estrutura responsável pela gestão e atribuição de nomes, zelando 

por garantir que esta não choque com nenhuma regra. O direito de utilizar determinado 

nome de domínio é concedido por Domain Name Registrars, entidades acreditadas pela 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), que é a entidade responsável 

pela gestão de nomes da Internet. Cada domínio de primeiro nível é gerido por uma entidade 

certificada por esta organização. 

 Cada domínio tem associado um Authoritative Name Server, por sua vez este pode 

delegar as tarefas de gestão dos seus subdomínios a outros Authoritative Name Servers. 

Quando um novo domino é registado precisa de possuir associado um Name Server principal e, 

no mínimo, um secundário. 

O DNS não foi desenvolvido tendo em mente considerações de segurança, possuindo assim 

uma série de vulnerabilidades já conhecidas. A mais grave talvez seja que caso um servidor 

DNS seja comprometido, seja por um vírus ou por um utilizador malicioso, os registos podem 

ser alterados de forma que determinado nome de domínio bem conhecido, o Google por 

exemplo, seja traduzido para o IP de uma máquina não segura, podendo ser atribuído a essa 

relação nome de domínio/IP o TTL máximo de sessenta e oito anos, sendo que este género de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Corporation_for_Assigned_Names_and_Numbers
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alterações acaba em pouco tempo replicado para um grande número de máquinas, tal 

situação afectaria milhões de utilizadores e para resolver a mesma seria necessário uma 

intervenção física nos milhões de máquinas comprometidas. 

Outra falha comum deve-se mais a quem utiliza do que à forma como o DNS foi pensado, 

embora os nomes de domínio sejam únicos, são possíveis nomes muito similares, por exemplo 

―www.google.com‖ e ―www.gooogle.com‖, a maioria dos utilizadores normalmente não 

repara na diferença, estando sujeito a ser ludibriado, com o exemplo utilizado provavelmente 

tal não seria grave, no entanto quando falamos de bancos ou sistemas de pagamento online a 

―falha‖ pode originar consequências mais sérias. 

3.1.2 -  X.500 

O X.500 é um conjunto de protocolos de redes de computador desenvolvidos para lidar 

com serviços de directoria. 

Desenvolvido pela actual União Internacional das Telecomunicações tinha como objectivo 

criar um standard de directório, para todos os efeitos, que permitisse suportar um serviço de 

"páginas brancas" para emails e telefones, tinha ainda o grande objectivo de conectar todos 

os directórios existentes na época, organizando a informação, quase como uma versão 

centralizada da Internet, o que fazia algum sentido na época já que o conceito de sistemas 

telecomunicações privados não tinha ainda surgido. [4] 

 

 

Figura 3.2 – Estrutura do X.500. 

Como mencionado, o X.500 abrange vários protocolos, para interacção com serviços de 

directoria definiu o Directory Access Protocol (DAP), o Directory System Protocol (DSP), o 

Directory Information Shadowing Protocol (DISP) e o Directory Operational Bindings 

Management Protocol (DOP). 

O X.500 nunca conseguiu no entanto ganhar um lugar de destaque, foi talvez ingenuidade 

supor que todos estariam dispostos a tornar os seus directórios, muitas vezes com informação 

confidencial, públicos, adicionalmente, o protocolo dependia da camada Open Systems 

Interconnection (OSI), tornando-o demasiado complexo para a maioria dos recursos 

informáticos disponíveis na época, impedindo a sua implementação num grande número de 

situações. 

http://www.gooogle.com/
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3.1.3 -  LDAP 

O Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) surgiu da busca de uma alternativa viável 

ao X.500 [5], pelas mãos de Tim Howes da Universidade de Michigan e Steve Kille, da Isode 

Limited. 

Como o nome indica, é uma versão mais leve do DAP já que ao contrário das versões 

iniciais deste utiliza TCP/IP, actualmente o X.500 suporta também TCP/IP. Os primeiros 

RFCs, da segunda versão, LDAP v2, seriam publicados em 1993, recebendo posteriormente 

melhorias da Internet Engineering Task Force (IETF), sendo que a primeira versão nunca foi 

publicada em RFC e actualmente encontra-se na sua terceira versão.  

Inicialmente era conhecido por Lightweight Directory Browsing Protocol (LDBP) pois 

apenas permitia visualizar o conteúdo dos directórios, foi posteriormente expandido para 

incluir também funções que permitissem modificar directórios. Adicionalmente veio inspirar 

novos protocolos, para além de actualizações ao próprio X.500. 

A primeira implementação do LDAP incluía um daemon, ldapd, que pretendia apenas 

traduzir pedidos LDAP para DAP de forma a possibilitar o acesso de clientes com menos 

capacidade computacional a directórios X.500, no entanto quando os seus criadores 

verificaram que a maioria dos acessos se efectuavam via LDAP, desenvolveram uma nova 

implementação de servidor, totalmente baseada em LDAP, permitindo elevados ganhos de 

performance e eliminando a necessidade de manter um, muitas vezes complexo, servidor de 

X.500. [6]  

 

 

Figura 3.3 – Utilização inicial do LDAP. 

 

É importante salientar que as comunicações LDAP não são, por defeito, seguras, sendo a 

informação é enviada pela rede visível a qualquer um, incluindo a palavra-chave utilizada 

para efectuar o bind, no entanto existem alternativas para solucionar este problema, 

recorrendo por exemplo a um "túnel" Secure Sockets Layer (SSL). 

Sendo baseado em X.500 o LDAP apresenta uma estrutura similar de directórios, ou seja, 

as entradas do directório são organizadas numa estrutura de árvore, contendo cada uma um 

conjunto de atributos, cada atributo possui um nome e um, ou mais, valores, sendo todos 

estes elementos definidos num schema; cada entrada tem um Distinguished Name (DN) único, 

que provém do seu Relative Distinguished Name (RDN), construído a partir de alguns dos seus 

atributos seguido do DN do directório pai. 

O modelo utilizado possibilita que o DN de uma entrada se altere, caso a mesma seja 

movida dentro da árvore de directório, em caso de necessidade, para identificar 

inequivocamente uma entrada, mesmo que seja movida, podemos atribuir um identificador 

numérico único a cada uma das entradas, o UID. 
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Figura 3.4 – Exemplo de schema LDAP. 

 

O termo utilizado, schema de LDAP, é basicamente um ficheiro que determina o tipo e 

possível conteúdo de entradas admissíveis na árvore LDAP ao qual o mesmo se refere, 

tomando como exemplo o ficheiro apresentado na figura anterior, o DN é o nome único da 

entrada, como referido resulta do RDN "cn=Tiago Mesquita" e do DN da entrada do nível 

superior, "dc=windows-ad,dc=testes,dc=loc". As restantes linhas exibidas são atributos da 

entrada, podendo assumir, como mencionado, uma variedade de valores de forma a melhor 

modelar a entidade que representa, neste caso um utilizador. 

É possível adoptar um estrutura distribuída em que cada servidor armazena a sub-árvore 

que tem início numa determinada entrada, por exemplo, "dc=windows-ad,dc=testes,dc=loc", 

podem adicionalmente conter referências para outros servidores, assim, caso o utilizador 

tente aceder "dc=susy,dc=windowsad,dc=testes,dc=loc" será automaticamente encaminhado 

para outro servidor.  

Alguns servidores suportam ainda chaining, ou seja, o próprio servidor serve de 

intermediário ligando-se ele mesmo ao servidor pretendido e apresentando o resultado 

directamente ao utilizador. 

3.1.4 - OpenLDAP 

O OpenLDAP "é um esforço colaborativo de voluntários espalhados pelo mundo com o 

intuito de desenvolver um conjunto de aplicações e ferramentas de desenvolvimento open-

source para LDAP, robustas, ao nível de alternativas proprietárias e com todas as 

funcionalidades" [7]. O código é baseado na distribuição LDAP v3.3 da Universidade do 

Michigan.  

O pacote de software OpenLDAP inclui um standalone server, slapd, vários clientes LDAP, 

e bibliotecas de desenvolvimento. Inclui ainda o slurpd, um deamon de replicação automática 

de LDAP. 

O OpenLDAP dispõe de várias funcionalidades de segurança, utilizando as bibliotecas do 

OpenSSL e do Cyrus SASL para permitir segurança na camada de transporte, nomeadamente 

através de comunicações cifradas. 

Uma das funcionalidades implementadas mais recentemente foi a possibilidade de 

efectuar replicação para vários servidores, permitindo assim uma grande escalabilidade da 
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rede, tornando o software numa opção válida para ambientes empresariais, o que até então 

não era verdade. 

3.1.5 -  Microsoft Active Directory 

O Active Directory (AD) é a implementação da Microsoft de serviços de directoria, 

baseada nos protocolos definidos pelo X.500. [8] 

Foram dados passos bastante significativos no Active Directory desde o Windows Server 

2000, principalmente o facto de a informação armazenada passar a poder ser acedida por 

aplicações compatíveis com LDAP v3, a substituição do NetBIOS pelo DNS como o standard 

para pesquisar serviços na rede e ainda a adopção do Domain Naming Schema. [9] 

A "peça" mais pequena do AD é o domínio, vários domínios com nomes compatíveis 

formam uma árvore de domínios que podem ser ainda agrupados para formar uma floresta de 

domínios, no entanto tal implica que partilhem o mesmo schema e que possuam confiança 

nos restantes elementos da floresta. Qualquer máquina Windows Server que disponibilize 

Active Directory é denominado de Domain Controller (DC). 

Cada Domain Controller mantém uma versão editável do directório do seu domínio 

podendo apenas gerir directórios de um domínio. Cada DC pode no entanto guardar uma 

cópia apenas de leitura do catálogo global da floresta onde são listados todos os atributos, 

permitindo assim que as pesquisas sejam realizadas sem a necessidade de contactar diversos 

DC obtendo ganhos de performance muito significativos. 

Computadores geridos por AD podem ser associados a um site, um site é uma localização 

em que todos os hosts se encontram ligados por uma ligação rápida. Para garantir que todas 

as alterações sejam correctamente replicadas para todos os DC, a topologia de replicação é 

mantida automaticamente pelo Knowledge Consistency Checker (KCC), este cria uma 

estrutura bidireccional de replicação para todos os DC que estejam associados a um 

determinado site.  

 

 

Figura 3.5 – Estrutura do Active Directory. 
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3.1.6 - NIS 

Originalmente denominado de Yellow Pages 2 pela Sun Microsystems, o Network 

Information Service (NIS) foi desenvolvido paralelamente ao DNS [5], é um protocolo de 

serviços de directoria, como tal surgiu com o objectivo de tornar a gestão de uma rede mais 

simples providenciando para este efeito um repositório central de vária informação relativa à 

mesma, tal como o nome das máquinas e endereços, utilizadores e serviços existentes, entre 

outros. No universo NIS este conjunto de informação é chamado de NIS namespace. 

A informação do NIS é armazenada em mapas que foram desenhados para substituir os 

tradicionais ficheiros contidos no directório ―/etc‖ nos sistemas UNIX. 

O NIS utiliza uma estrutura cliente/servidor similar ao DNS, numa rede existe um servidor 

principal e vários servidores secundários para os quais a informação é replicada, estando pelo 

menos um presente em cada sub-rede com o objectivo de retirar carga do servidor principal.  

Pode ser utilizado para criar repositório central de palavras-chave utilizado para 

autenticação dos utilizadores, no entanto, é um processo reconhecidamente complexo de 

implementar sem recorrer ao algoritmo criptográfico Data Encryption Standard (DES), que 

não representa uma opção segura, apresentando várias vulnerabilidades conhecidas, 

adicionalmente, qualquer utilizador tem acesso à lista completa das palavras-chave do 

sistema, estando estas obviamente cifradas. 

O modelo implementado pelo NIS implica a presença de um ficheiro de configuração em 

todos os clientes da rede, em ambientes UNIX esse ficheiro está guardado em 

―/etc/nsswitch.conf‖. 

3.1.7 - NIS+ 

O NIS+ surgiu para substituir o NIS, como forma de resposta ao inesperado crescimento de 

número, e sobretudo dimensão, das redes na década de noventa, que veio tornar 

insustentável o modelo implementado até então pelo NIS.  

Surgiu com objectivos bem definidos associados, tal como impedir o acesso ilegítimo à 

rede agindo como uma plataforma central de segurança; facilitar a escalabilidade de uma 

rede de forma a possibilitar passar de dezenas para dezenas de milhares de utilizadores de 

uma forma simples; simplificar o processo de gestão de grandes redes; permitir a gestão 

autónoma de sub-redes; ser utilizado como uma fonte de informação muito consistente com 

uma elevada taxa de disponibilidade. 

Quando comparado com o NIS, o NIS+ apresenta melhorias significativas, sobretudo em 

três áreas. 

Relativamente à estrutura global do namespace, introduziu o suporte de nomes de 

domínio hierárquicos o que veio permitir disponibilizar novas funcionalidades, como 

disponibilizar uma estrutura capaz de suportar um mecanismo de autoridade distribuída, 

facilitar o processo de pesquisa, dada alguma informação básica é agora simples pesquisar 

entradas na árvore; possibilitou a geração de nomes de entrada únicos baseados na posição 

ocupada na árvore pela entrada. 
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Introduziu ainda um novo modelo de base de dados com duas partes, a primeira parte é 

um registo do schema da base de dados registada no namespace, a segunda parte é a própria 

base de dados. 

Foi adicionada a possibilidade de ser necessário autenticação para poder aceder ao 

serviço, e adicionado um modelo de acesso muito similar ao de UNIX que, baseando-se nesta 

autenticação atribui determinados direitos de acesso baseado no utilizador e/ou grupos a que 

este pertence. Esta opção penaliza obviamente a performance, a sua activação é no entanto 

opcional. 

Como sucessor do NIS a compatibilidade com aplicações desenvolvidas para este foi 

garantida, no entanto, actualmente a própria Sun já abandonou a utilização do NIS+ e 

recomenda a adopção do LDAP em sua substituição. 

3.2 - Segurança e Autenticação 

3.2.1 - Criptografia 

Cifrar é o processo de transformar a informação de modo a que fique ilegível para todos 

que desconhecem a chave secreta que foi utilizada no processo, chave essa que será 

novamente utilizada no processo inverso, transformar informação tornando-a novamente 

legível, decifrar. Ambos os processos são efectuados segundo um algoritmo criptográfico, a 

cifra. 

As origens da criptografia remontam há milhares de anos, existindo evidências de que os 

egípcios já a utilizavam há mais de quatro mil anos. A título de curiosidade, é estimado que a 

capacidade que os americanos possuíam de decifrar as mensagens alemãs durante a 2ª Guerra 

Mundial terá encurtado a mesma em até dois anos. No entanto foi apenas há algumas 

décadas, com a introdução de máquinas complexas de cálculo, que se tornou possível 

implementar métodos mais complexos, inquebráveis sem o recurso a estas. A criptografia 

possui um papel de significativa importância no mundo moderno, sendo que a tendência é 

continuar a aumentar de forma proporcional ao aumento da dependência em informação. 

Tradicionalmente associada a governos e aplicações militares, o desenvolvimento da 

microinformática com a proliferação dos computadores pessoais veio permitir que a 

criptografia caísse em domínio público, para tal foi decisivo o papel do Data Encryption 

Standard (DES), o primeiro algoritmo de criptografia tornado público e aceite como standard, 

e da Criptografia de Chave Pública [10]. 

A ―força‖ da criptografia actualmente não reside no algoritmo utilizado, pois o mesmo é 

normalmente conhecido e exaustivamente testado, sendo aliás esta última condição essencial 

para vulgarizar a sua utilização, mas sim na complexidade da chave escolhida. 

3.2.2 - Diffie-Hellman 

O protocolo Diffie-Hellman (D-H) é um protocolo para troca de chaves simétricas, que 

permite que duas entidades combinem uma chave que será posteriormente utilizada para 

cifrar as comunicações entre si durante essa sessão, sem a necessidade que as duas partilhem 

previamente o conhecimento de qualquer tipo de informação, sendo que o principal atributo 
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de todo este processo é a possibilidade de ser desenvolvido de forma segura sobre uma rede 

insegura. [11] 

3.2.3 - Data Encryption Standard 

O Data Encryption Standard (DES) é um protocolo para cifrar informação utilizando uma 

chave, cujo conhecimento necessita de ser partilhado entre emissor e receptor. 

Surgiu em 1977 na IBM, tendo sido posteriormente adoptado como standard pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Tido na época como sendo muito 

seguro, o mesmo Departamento, receando a sua utilização por parte de Governos hostis 

proibiu a exportação de software que o utilizasse. 

Actualmente no entanto é já considerado como sendo ultrapassado e inseguro, devendo-

se tal à reduzida complexidade das chaves utilizadas, de apenas cinquenta e seis bits. Foi 

efectuada uma demonstração pública em 1999 com o intuito de demonstrar a sua fraqueza, a 

segurança da cifra foi comprometida em apenas vinte e duas horas. 

Adicionalmente existem ainda resultados teóricos que indicam fraquezas teóricas na 

cifra, no entanto estas não são exploráveis na prática, pelo menos com a capacidade 

computacional disponível actualmente.  

Actualmente o seu ―estatuto‖ de standard foi já revogado, tendo sido substituído pelo 

Advanced Encryption Standard (AES). 

3.2.4 - Criptografia de Chave Pública 

A criptografia de chave pública, também conhecida por assimétrica, como já mencionado, 

teve um contributo decisivo para a vulgarização da criptografia. Até surgir todas as opções 

existentes utilizavam chaves simétricas, isto é, a mesma chave secreta servia tanto para 

cifrar os dados como para os decifrar posteriormente, o que implicava que emissor e receptor 

partilhassem o conhecimento desta. Este modelo implicava a existência de um acordo prévio 

quanto à chave a utilizar, ou então a mesma teria que ser enviada separadamente por um 

canal seguro quando necessário.  

Este modelo apresenta severas limitações, em muitas situações conseguir estabelecer um 

canal seguro para comunicação é custoso senão mesmo impossível, com a agravante que seria 

necessário repetir todo o processo a cada mudança de chave, todo este processo torna-se 

ainda mais caótico quando estão envolvidas mais que duas entidades. 

 

              
Figura 3.6 – Esquema de criptografia chave simétrica. 
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A criptografia de chave pública veio permitir ultrapassar tais constrangimentos, sendo 

que cada utilizador possui agora duas chaves distintas, uma pública e uma privada [12].  

A chave pública, tal como indicado pelo nome, poderá estar acessível a qualquer pessoa, 

não carecendo de grandes cuidados. 

A chave privada pelo contrário deverá ser mantida em segredo, estando o seu 

conhecimento reservado ao seu dono e devendo ser armazenada em local seguro. Estas duas 

chaves são complementares na medida em que a informação cifrada por uma pode apenas ser 

decifrada pela outra. 

Este sistema permite que quando se deseje enviar informação cifrada a alguém se tenha 

apenas de pedir a sua chave pública, sendo que esta está muitas vezes publicada num local 

acessível a todos. Paralelamente, caso se consiga decifrar informação com a chave pública de 

alguém validamos que esta foi cifrada utilizando a sua chave privada, permitindo a sua 

utilização como assinatura electrónica. 

 

 

Figura 3.7 – Esquema de criptografia utilizando chaves públicas. 

 

A criptografia de chave pública possui no entanto um inconveniente, é 

computacionalmente exigente quando comparado com alternativas de criptografia simétrica, 

no entanto este problema é normalmente contornado recorrendo à utilização de uma solução 

híbrida, utiliza-se criptografia assimétrica para cifrar uma chave de sessão que será 

posteriormente utilizada para cifrar a informação transmitida durante essa sessão utilizando 

criptografia simétrica. 

Embora algumas das cifras utilizadas actualmente sejam quebráveis em teoria, na 

prática, com a capacidade computacional disponível podemos praticamente garantir a sua 

inviolabilidade. 

3.2.5 - Public Key Infrastructure 

A principal função de uma Pubilc Key Infrastructure (PKI) é disponibilizar uma estrutura 

de distribuição e utilização de chaves públicas e certificados, permitindo aos utilizadores a 

troca de informação de forma segura em redes potencialmente inseguras e estabelecendo 
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uma base sobre a qual serão depois disponibilizadas aplicações e serviços adicionais, assim 

como componentes de segurança de rede. 

Na estrutura implementada cada entidade de rede possui um conjunto de chaves 

pública/privada associadas a si, sendo que uma entidade pode ser quase qualquer coisa, uma 

pessoa, um computador, uma empresa, por definição uma entidade deverá possuir a 

capacidade de despoletar a criação de um par de chaves pública/privada, assim como de 

armazenar a chave privada gerada de forma segura. 

A Certificate Authority (CA) é a entidade responsável por criar e emitir certificados, 

encarregando-se adicionalmente de validar a correspondência utilizador/chave. Cada 

certificado gerado inclui a chave pública da entidade à qual está associado, assim como 

informação adicional relativa à mesma. A CA possui também um par de chaves associadas a 

si, utilizando a sua chave privada para assinar os certificados por si emitidos, [13], [14].  

O facto de determinado certificado estar assinado por determinada CA valida apenas que 

esta foi responsável pela sua emissão, não dando qualquer tipo de indicação sobre o grau de 

confiança a depositar na mesma, no entanto toda a estrutura implementada pelo PKI baseia-

se e depende da existência de confiança entre entidades de rede e CA. Quando as empresas 

pretendem disponibilizar serviços para além da sua rede interna normalmente optam pela 

adopção de uma CA comercial, empresas estabelecidas no mercado com um elevado grau de 

confiança associado a si cujo modelo de negócio consiste na venda de certificados.  

A Registration Authority (RA) é um componente opcional duma estrutura PKI, 

componente ao qual são delegadas funções administrativas normalmente associadas à CA, 

sendo que a sua principal responsabilidade é verificar a identidade de novas entidades 

previamente à emissão de um certificado para esta, validando que tal emissão não entra em 

conflito com políticas de segurança e procedimentos associados à emissão de certificados 

dentro do domínio de segurança. 

 

 

Figura 3.8 – Arquitectura funcional de PKI. 
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Uma das razões pela qual o PKI permite disponibilizar uma estrutura flexível e escalável é 

a hipótese de utilizar estruturas hierárquicas de CAs, estrutura nas quais cada CA assume 

funções distintas, existindo normalmente pelo menos três, uma CA raiz, uma CA responsável 

pelas políticas de segurança, e uma outra responsável pela emissão de certificados. 

A CA raiz é o ponto mais elevado da estrutura hierárquica, emitindo os certificados para 

todas as que se encontrem em níveis inferiores, ao confiar nesta CA um utilizador 

implicitamente confia em todas as CAs abaixo desta, assim como nos certificados por estas 

emitidas. Atendendo a que é o ponto mais alto da hierarquia, a CA terá necessariamente de 

emitir o seu próprio certificado. Atendendo à sua criticidade e a que é possível delegar 

funções a ela normalmente associadas, de forma a maximizar o grau de segurança garantindo 

a sua integridade, a CA pode ser desconectada da rede, conectando-se a esta apenas para 

satisfação de necessidades pontuais, como a emissão de novos certificados. 

A CA responsável pelas políticas de segurança encontra-se normalmente um nível abaixo 

da CA raiz, sendo responsável por identificar as políticas e procedimentos de segurança da 

estrutura PKI implementada. Este tipo de CA emite certificados destinados apenas a outras 

CAs, sendo que estas terão de aplicar as mesmas políticas e procedimentos de segurança da 

CA responsável pela emissão do certificado. A utilização deste tipo de CA é apenas necessário 

nalguns casos, por exemplo numa empresa em as políticas e procedimentos de segurança 

dependam da localização geográfica dos utilizadores. 

A CA responsável pela emissão de certificados encontra-se normalmente no nível inferior 

da hierarquia, sendo responsável pela emissão de certificados para utilizadores, 

computadores, recursos de rede, serviços ou outras CA, esta terá que estar 

permanentemente conectada à rede já que dela depende o correcto funcionamento de toda a 

infra-estrutura. 

É possível recorrer à utilização de dois tipos distintos de hierarquia, no primeiro tipo 

existe apenas uma CA raiz, o topo da hierarquia que emite certificados para todos os níveis 

inferiores. 

Esta estrutura hierárquica apresenta algumas características próprias, como permitir 

aumentar o nível de segurança e escalabilidade já que é possível desconectar a CA do resto 

da rede durante a maior parte do tempo. 

Adicionalmente a estrutura torna-se mais flexível, já que a CA principal delega funções 

por várias CAs dentro da rede. 

É ainda possível a utilização de uma CA comercial como CA raiz, possibilitando assim o 

reconhecimento dos certificados fora da rede interna. 

Um ponto favorável à adopção deste tipo de estrutura hierárquica é que a mesma é 

suportada pela maioria das aplicações existentes actualmente. 
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Figura 3.9 – Estrutura hierárquica PKI com uma raiz. 

 

O segundo tipo de hierarquia permite ligar diferentes domínios de segurança, sendo que 

cada domínio pode possuir a sua própria CA raiz mas a relação de confiança estabelecida 

entre as CAs dos diferentes domínios possibilita a validade dos certificados emitidos em todos 

eles. 

Esta estrutura hierárquica possui igualmente características próprias, como permitir a 

compatibilidade entre diferentes empresas e aplicações através da ligação de estruturas PKI 

distintas, no entanto implica a existência de confiança na estrutura implementada pelo outro 

domínio, já que este irá ter a capacidade de emitir certificados válidos em ambos os domínios 

sobre os quais se perde todo o controlo. 

 
 

Figura 3.10 – Estrutura PKI multi-domínio. 

 

A escolha sobre que estrutura hierárquica utilizar deverá ser tomada caso a caso 

analisando as especificidades do ambiente onde será implementada de forma a concluir qual 

dos tipos se adapta melhor a este. 

Atendo à fulcral importância atribuída às chaves privadas dos utilizadores numa estrutura 

PKI deverá ser dada a maior atenção à segurança e modo/local de armazenamento destas, 
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não sendo o disco rígido do computador a melhor opção. Idealmente chaves deverão ser 

armazenadas em smart cards, estão disponíveis actualmente diferentes tipos, alguns mais 

―básicos‖ consistem basicamente num chip de memória onde a chave fica armazenada, não 

disponibilizando funções adicionais, versões mais elaboradas mas também mais dispendiosas 

apresentam mecanismos adicionais de segurança, como protecção da chave por palavra-chave 

ou até pela utilização de segurança biométrica, alguns possuem inclusive a capacidade de se 

auto-destruírem. 

Uma estrutura PKI é uma estrutura extremamente complexa, requerendo hardware, 

software e pessoas dedicadas à manutenção da mesma, além da definição de políticas e 

procedimentos para criação, manutenção, armazenamento, distribuição e revogação de 

certificados.  

A revogação de certificados é uma das características fundamentais para garantir a 

segurança de toda a infra-estrutura, já que apenas através desta é possível colmatar o 

―buraco‖ na segurança deixado por um certificado extraviado, no entanto é na maioria das 

vezes negligenciada dado o esforço e grau de complicação adicional que acarreta, dando 

origem a algumas quebras de segurança. 

O PKI permite a implementação de um ambiente de rede SSO em que a autenticação é 

efectuada com a utilização da chave pública do utilizador, adicionalmente permite 

disponibilizar funcionalidades adicionais, como correio electrónico seguro através da 

utilização da chave privada do utilizador para assinar este antes do envio e a navegação 

segura na rede utilizando Secure Sockets Layer. 

3.2.6 -  X.509 

Não existe um formato único de certificado de chave pública já que cada fornecedor de 

soluções PKI tem ideias próprias acerca da informação que estes deverão conter, sendo que 

cada empresa deverá analisar previamente à implementação que informação deverá estar 

contida nos certificados em utilização na sua estrutura. 

No entanto o formato mais usual de certificado digital é o formato baseado nos standards 

IETF X.509. O X.509 surgiu ligado ao X.500, definindo o formato de certificados a utilizar para 

vários propósitos, certificados de chave pública, de listas de revogação, de atributos, entre 

outros. 

A estrutura de um certificado segundo standard X.509 v3, esta é apresentada na figura 

seguinte. 
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Figura 3.11 – Estrutura de certificado segundo o X.509. 

 

Um ficheiro com um certificado X.509 pode apresentar diferentes extensões que 

correspondem a diferentes formatos de apresentar o seu conteúdo, tal como, .DER, .PEM, 

.CRT, .CER, .P7B, .P7C, .PFX ou .P12. 

3.2.7 -  Kerberos 

O Kerberos é um protocolo de autenticação em rede que permite efectuar autenticações 

cliente/servidor seguras sobre redes abertas, potencialmente inseguras, através da utilização 

de criptografia [15], [16], [17]. 

Surgiu no Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 1983, inicialmente desenvolvido 

como parte do Projecto Athena. Na época o MIT decidiu introduzir redes de computadores 

entre os temas abordados na faculdade tendo recebido subsídios da IBM e da DEC para 

aquisição de diversos sistemas operativos e tipos de hardware, surgiu assim o projecto Athena 

com o objectivo de integrar todas as plataformas num ambiente SSO, objectivo esse que 

conseguiram atingir em cinco anos. 

O nome vem da mitologia grega, Kerberos era o cão com três cabeças que guardava a 

entrada do inferno, representando as três cabeças as três entidades envolvidas no processo 

de autenticação, cliente, o servidor que aloja o recurso e o Key Distribution Center (KDC). 

A arquitectura funcional do Kerberos baseia-se na utilização de tickets, existindo dois 

tipos, os Ticket Granting Tickets (TGT) e os Service Tickets (ST). O KDC é a entidade 

responsável pela recepção de pedidos de tickets e respectiva emissão/distribuição, todo o 

processo implica a confiança no KDC utilizado, caso a segurança deste seja comprometida 

toda a estrutura está comprometida. 

Os utilizadores autenticam-se perante o KDC utilizando as suas credenciais, este responde 

aos pedidos de autenticação dos utilizadores com um TGT. Após a recepção do TGT sempre 

que desejarem aceder a um recurso de rede os utilizadores irão utilizar o TGT para requisitar 

um Service Ticket, passando o primeiro a servir como forma de autenticação até à sua 

expiração. 
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Figura 3.12 – Passos de autenticação com Kerberos. 

 

Tanto os pedidos como os próprios ticket são transmitidos dentro de mensagens cifradas, 

surge assim a necessidade de cifrar informação para transmissão. A solução mais óbvia seria 

utilizar uma cifra simétrica, tal implicaria que emissor e receptor partilhassem o 

conhecimento de uma chave o que em muitas situações vezes não é viável, em alternativa a 

partilharem o conhecimento de uma palavra-chave quando utilizada criptografia assimétrica 

emissor e receptor podem partilhar uma chave criptográfica utilizada para validarem a 

identidade do outro. 

Para garantir o funcionamento o Kerberos recorre a mais do que um tipo de chave 

criptográfica, utiliza chaves simétricas de longa duração, assimétricas de longa duração e 

ainda chaves simétricas de curta duração.  

As chaves simétricas de longa duração são criadas a partir de uma palavra-chave que é 

―passada‖ por uma função criptográfica. A segurança associada a determinada chave e o seu 

tamanho são proporcionais ao tamanho da palavra-chave utilizada, no entanto a influência do 

tamanho da chave no ticket a que dará origem é negligenciável, o que é mais um ponto a 

favor da escolha de uma palavra-chave longa. 

Chaves assimétricas de longa duração são chaves criptográficas atribuídas a um utilizador, 

sendo idealmente armazenadas em smart cards para maior segurança. 

Chaves simétricas de curta duração são chaves descartáveis, destinadas a utilizar apenas 

numa determinada sessão, são utilizadas nos TGT e TGS. 

O TGT é cifrado com a chave do KDC, estando assim a integridade da informação 

garantida, pois mesmo que alguém se apodere do ticket não o conseguirá interpretar. 

Quando um utilizador pede um Service Ticket ao KDC recebe duas cópias de uma chave de 

sessão, a primeira apresenta-se cifrada com a chave partilhada por utilizador e KDC, a 

segunda incorpora numa estrutura informação sobre o cliente, esta estrutura constitui o 

Service Ticket (ST) e apresenta-se cifrada com uma chave de longa duração partilhada entre 

KDC e o fornecedor do serviço que o cliente pretende aceder, de modo a que embora o 

utilizador fique em posse do Service Ticket não consiga decifrar o seu conteúdo, garantindo a 

segurança da chave de sessão e das informações relativas ao utilizador. Quando o utilizador 

recebe a resposta do KDC extrai o ticket e a sua cópia da chave da sessão, o ticket é 

reutilizável, agora sempre que pretender aceder o serviço envia uma mensagem ao servidor 
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contendo o ticket cifrado com a chave do servidor, e um autenticador cifrado com a chave de 

sessão. 

Esta estrutura de funcionamento permite que o servidor não necessita de armazenar as 

chaves de sessão, cabendo esse papel aos utilizadores sempre que necessário, ou seja, a cada 

acesso o servidor decifra a chave de sessão contida no ticket. Se cada utilizador necessita-se 

de uma chave para cada serviço e por sua vez cada serviço necessita-se de uma chave para 

cada utilizador rapidamente a gestão e o armazenamento seguro das mesmas se tornaria num 

problema, uma rede com ―n‖ contas iria necessitar de ‖n(n-1)/2‖ chaves,  uma rede com 

uma total de apenas dez utilizadores, servidores e sistemas iria assim necessitar de quarenta 

e cinco chaves, numa rede com cem o número atinge já as quatro mil novecentos e cinquenta 

chaves.  

Atendendo a que os tickets são reutilizáveis, para prevenir eventuais intercepções dos 

mesmos apresentam um tempo limite de validade configurável que segue definido na sua 

estrutura.  

O utilizador não é informado quando os tickets que possui em cache expiram, os mesmos 

são utilizados apenas para o estabelecimento de novas ligações não existindo impacto em 

ligações activas no momento em que expiram. 

O Kerberos permite ligar ou desligar a pré-autenticação, a pré-autenticação adiciona uma 

etapa ao processo de autenticação que permite incrementar a segurança do mesmo, não é 

recomendável a não utilização desta. Quando a pré-autenticação se encontra activa no 

momento em que o utilizador pede o TGT envia adicionalmente embutido na mensagem um 

autenticador encriptado com a sua chave, sendo que normalmente é utilizada a hora actual, 

um timestamp, o KDC decifra a mensagem e caso o timestamp seja válido é enviado o TGT ao 

utilizador encriptado com a sua chave, decorrendo o processo desde aí como habitual.  

Todos os TGT emitidos ficam registados, assim, caso um pedido de TGT seja interceptado 

não é possível voltar a utilizar o mesmo para requisitar um novo TGT, esta verificação é 

fundamental pois caso um utilizador conseguisse um TGT que era destinado a outro utilizador 

poderia aceder a todos os sistemas em nome deste até o ticket expirar, já que não é pedida a 

revalidação da identidade até que tal aconteça.  

A utilização de um timestamp na pré-autenticação resulta na necessidade de existir 

sincronização de todos os relógios do realm Kerberos. 

O KDC deve ser suportado por uma máquina dedicada em exclusividade e fisicamente 

segura, pois mantém uma base de dados onde constam todas as chaves criptográficas dos 

utilizadores do realm, essas chaves são utilizadas para cifrar todas as mensagens trocadas 

com os utilizadores, possui ainda alguma informação adicional relativa às contas dos 

utilizadores. 

3.2.8 - PKINIT 

O PKINIT é uma extensão ao protocolo Kerberos que permite a utilização de certificados 

para requisitar tickets Kerberos vindo no entanto alterar um pouco a sequência de passos 

associada ao funcionamento deste. 

O pedido inicial de TGT sinaliza que será utilizada autenticação de chave-pública sendo 

para tal incluído no pedido um pré-autenticador especial que contém a chave pública do 

cliente e encontra-se assinado pela CA. 
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Aquando da recepção do pedido o KDC valida que o pedido do cliente se encontra 

assinado por uma CA em quem confia e caso o pedido do utilizador seja válido o KDC 

responde a este, cifrando a resposta de uma de duas formas possíveis, ou utilizando uma 

chave gerada recorrendo ao protocolo criptográfico Diffie-Hellman e assinada com a chave 

privada do KDC, ou então utilizando uma chave simétrica que segue cifrada com a chave 

pública do cliente e assinada pelo KDC. Quando recebe a resposta o cliente valida a 

assinatura do KDC, obtém a chave de encriptação, decifra a mensagem e o processo segue 

como é habitual quando se utiliza Kerberos. 

3.2.9 -  Secure Socket Layer 

Secure Socket Layer (SSL) é um protocolo de comunicações que utiliza criptografia de 

forma a permitir efectuar comunicações seguras sobre uma rede insegura como a internet, 

estabelecendo para tal um ―túnel virtual‖ por onde a informação segue cifrada do emissor 

até o receptor, tornando-a indecifrável para qualquer outra pessoa [18]. 

O SSL é normalmente utilizado em sites que pretendam disponibilizar aos seus 

utilizadores a possibilidade de comunicarem de forma segura, como sites de comércio 

electrónico e bancos. 

A sua arquitectura funcional recorre à utilização de certificados. Quando um utilizador se 

conecta a um servidor indicando que pretende comunicar de forma segura este responde 

enviando o seu certificado, certificado este que normalmente contém o nome do servidor, 

dados associados a este e a sua chave pública, o certificado encontra-se assinado por uma 

CA.  

Quando o utilizador recebe o certificado verifica se o mesmo se encontra assinado por 

uma CA em que confia, podendo contactar esta de modo a confirmar se o certificado é válido 

e que não foi já revogado, confirma ainda se o servidor a que está associado o certificado que 

recebeu é o servidor com que está a comunicar, esta verificação pode ser efectuada ou pelo 

nome do servidor ou pelo seu IP.  

De seguida o cliente gera um número aleatório, cifrando este com a chave pública do 

servidor e envia o resultado para o servidor, o número aleatório gerado será utilizado para 

gerar uma chave de sessão com que posteriores comunicações entre os dois serão cifradas 

O processo de autenticação é assim unilateral, o servidor identifica-se perante o 

utilizador mas o oposto não acontece. A maioria dos browsers utilizados actualmente possui 

de origem uma extensa lista de chaves públicas de CAs comerciais. 

3.2.10 - OpenSSL 

O OpenSSL é uma implementação de código aberto dos protocolos Secure Socket Layer e 

Transport Layer Security, implementada em C e compatível com uma grande variedade de 

ambientes, entre os quais Windows e Linux. 

Suporta um elevado número de algoritmos criptográficos e implementa várias utilidades, 

como a emissão e gestão de certificados, podendo ser utilizado para criar uma CA.  
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3.2.11 - Identidade Federativa 

O conceito de federações e identidade federativa baseia-se na existência de confiança 

entre membros de uma federação, as entidades, para a construção de toda uma estrutura 

altamente escalável de autenticação distribuída.  

Um conjunto de entidades que podem ser por exemplo empresas, universidades ou até 

governos, acorda uma política comum e consistente de autenticação, com requisitos tanto 

lógicos como tecnológicos dando assim origem a uma federação. Cada entidade na federação 

continuará a efectuar uma gestão de acessos locais com base na política previamente 

acordada com as suas parceiras, de tal forma que aparentemente nada se altera para os 

utilizadores locais, no entanto o laço de confiança estabelecido entre as entidades permite 

que um utilizador necessite apenas de se autenticar localmente para aceder a recursos 

disponibilizados por outros elementos da federação já que a sua ―entidade mãe‖ irá 

encarregar-se de validar a sua identidade perante as outras, assim como os associados 

direitos de acesso. 

Uma entidade pode pertencer a várias federações, no entanto tal poderá naturalmente 

complicar o processo de gestão da mesma. 

Este esquema de efectuar autenticações retira o foco da autenticação do utilizador e sua 

palavra-chave, a entidade que disponibiliza o recurso não necessita de conhecer ou confiar no 

utilizador, apenas na entidade à qual ele ―pertence‖. 

O recurso a entidades federativas apresenta algumas vantagens que podem ser 

consideradas como atractivas. 

A responsabilidade de efectuar autenticações é delegada, retirando do fornecedor do 

recurso a responsabilidade de gestão de contas. Os dados dos utilizadores ficam também mais 

protegidos, já que sendo necessário armazená-los em apenas um local torna-se mais simples 

garantir a segurança dos mesmos. Permite proporcionar um ambiente SSO, um dos objectivos 

do projecto, melhorando a experiência dos utilizadores sem que seja necessário recorrer a 

software próprio ou a configurações adicionais, que são por vezes exigentes. 

Existem actualmente algumas opções no mercado que recorrem a esta 

arquitectura/conceito para gestão de acessos. 

3.2.12 - SAML 

Security Assertion Markup Language (SAML) é um Framework baseado em XML para troca 

de informação, seja esta relativa a autenticações, autorizações ou atributos, entre domínios 

de segurança [19], [20]. 

O SAML permite que determinada entidade efectue validações de informação perante 

uma outra, informação relativa a identidade, atributos e direitos de acesso de um utilizador. 

É um protocolo flexível e escalável que permite disponibilizar um ambiente de Web SSO. 

Em 2001 membros do consórcio Organization for the Advancement of Structured 

Information (OASIS) reuniram-se com o intuito de unir esforços no desenvolvimento de um 

framework XML vocacionado para troca de informação de autorização e autenticação em 

redes, esses esforços culminaram com o lançamento do SAML 1.0 como standard em 

Novembro de 2002. 

O potencial do SAML foi imediatamente reconhecido, de tal forma que um grande 

consórcio que reunia empresas, organizações sem fins lucrativos e até governos, tornou 
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pública pouco depois uma extensão ao SAML, o Liberty Identity Federation Framework (ID-

FF). O ID-FF baseava o seu funcionamento nos standards definidos pelo SAML, no entanto 

introduzia o conceito de identidade federativa, cada domínio tinha agora a responsabilidade 

de documentar com rigor os processos utilizados para autenticar utilizadores e respectivas 

políticas associadas, esta informação encontrava-se acessível a utilizadores de qualquer um 

dos domínios pertencentes ao domínio de segurança, que em função da mesma iriam decidir 

quanto a confiar ou não nas autenticações efectuadas pela entidade.  

O SAML v2.0 surgiu como standard em 2005, resultado da conjugação do trabalho 

desenvolvido sobre a base que era a primeira versão do SAML, por várias entidades, entre as 

quais a própria OASIS, a iniciativa Shibboleth e a Liberty Alliance.  

Esta versão do SAML representou um grande passo em frente na convergência de 

standards de identidade federativa, apresentando uma série de vantagens, permitir 

implementar um esquema de segurança independente de plataforma; eliminar a necessidade 

de replicação da base de dados de utilizadores para os vários SP; melhorar significativamente 

a usabilidade dos recursos de rede, diminuindo a complexidade de gestão dos mesmos; 

delegar a responsabilidade de efectuar autenticações para o IdP. Adicionalmente, veio 

também aumentar a privacidade dos utilizadores introduzindo a autenticação baseada em 

atributos, eliminando a dependência da mesma nas palavras-chave. 

A arquitectura funcional do SAML requer no mínimo três entidades, o utilizador, o Identity 

Provider (IdP) e o Service Provider (SP). As entidades interagem recorrendo a assertions, 

protocol bindings e perfis. 

Uma assertation é um pacote de informação que fornece um ou mais ―factos‖ acerca do 

utilizador, validados por um IdP, existindo três tipos distintos. Uma assertion de autenticação 

indica que o utilizador foi autenticado num determinado momento recorrendo a um 

determinado procedimento. Uma assertion de atributo associa determinados atributos a um 

utilizador. Uma assertion de autorização valida a autorização, ou não autorização, de um 

utilizador para aceder a determinado recurso. 

O IdP mantém um repositório central de utilizadores e um mecanismo para autenticação 

dos mesmos, é perante ele que os utilizadores se autenticam e posteriormente é ele o 

responsável por validar a identidade destes perante o SP. 

O SP aloja o recurso que o utilizador pretende aceder remotamente, seja ele uma 

aplicação, um share de rede, um periférico ou outro. 

O utilizador, normalmente uma pessoa, é quem pretende aceder a um determinado 

recurso de rede alojado no SP, quando tal acontece software de acesso federativo presente 

no IdP em que o utilizador se encontra autenticado entra em acção e cria uma mensagem 

num formato definido no standard do SAML que contém informação acerca do utilizador, 

enviando a mesma para o SP. O SP valida então se a mensagem teve origem num IdP em que 

confia verificando para tal a chave com que a informação foi assinada, se a informação 

fornecida for a necessária permite então o acesso do utilizador à aplicação. 

Cada utilizador tem um conjunto de atributos associados a si que podem ser desde o nível 

hierárquico dentro de uma empresa até ao país de onde estão a aceder ao recurso, são esses 

atributos que são passados ao SP, este decide conceder ou não o acesso baseando-se neles. 

 



29 

 

Figura 3.13 – Arquitectura funcional do SAML. 

 

3.2.13 - Shibboleth 

O Shibboleth é um sistema de entidade federativa para uso corporativo permitindo como 

tal proporcionar aos seus utilizadores um ambiente de Web SSO. É um projecto open source 

baseado em standards abertos, nomeadamente em Hypertext Transfer Protocol (HTTP), 

Extensible Markup Language (XML), XML Schema, XML Signature, SOAP e Security Assertion 

Markup Language (SAML) [21]. 

O facto de ser baseado em standards abertos permite-lhe garantir a compatibilidade com 

um elevado número de aplicações, foi ainda projectado de forma a permitir suportar um 

grande número de utilizadores e entidades parceiras. 

A sua arquitectura funcional assenta em dois principais componentes, o Identity Provider 

(IdP) e o Service Provider (SP), complementados com um conjunto de subcomponentes 

opcionais. 

O IdP processa a autenticação dos utilizadores e divulga um conjunto de atributos 

seleccionados sobre os mesmos. O SP recebe e processa esta informação para utilização pela 

aplicação de forma a poder efectuar decisões sobre a concessão ou não de privilégios de 

acesso aos utilizadores. Como essencial num sistema de identidades federativas, ambas as 

entidades confiam na outra para salvaguardar a informação dos utilizadores de forma segura.  

Cada utilizador registado no sistema possui associado a si um conjunto de atributos, a 

autenticação será realizada tendo por base esses atributos, em alternativa à autenticação por 

palavra-chave, que desta forma não terá que ser transmitida pela rede, evitando a sua 

intercepção.  

O atributo ou conjunto de atributos utilizados para autenticação é configurável, podendo 

assumir quase qualquer forma, desde a identidade do utilizador até o simples facto de ele 

estar autenticado numa entidade da federação ou não. A possibilidade de definir os atributos 

utilizados permite garantir que a privacidade dos utilizadores não é comprometida, não sendo 

necessário revelar mais do que estritamente necessário sobre o mesmo, garantindo desta 
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forma a compatibilidade com qualquer legislação em vigor, é inclusive possível requerer 

diferentes atributos para diferentes utilizadores para acesso a um mesmo recurso.  

Um IdP mantém as credencias dos utilizadores e seus atributos, quando requisitado valida 

e fornece dados relativos a autenticações ou atributos a entidades parceiras, utilizados para 

acesso a serviços e/ou recursos de rede, a informação pode ser armazenada numa fonte 

externa, tanto em directórios como em base de dados. 

O IdP necessita de um conjunto de subcomponentes complementares para garantir o seu 

funcionamento: a Authentication Authorithy é responsável pela emissão de assertions; a 

Atribute Authorithy é responsável pelo processamento dos pedidos de atributos.  

O SP gere o acesso a recursos protegidos, baseando-se nas assertions recebidas do IdP. À 

semelhança do IdP, o SP necessita também de alguns subcomponentes, o Attribute Requester 

é o complementar da Atribute Authorithy do lado do SP, os dois interagem directamente, 

―passando por cima‖ do browser.  

O serviço Where Are You From (WAYF), é um componente opcional independente do IdP e 

do SP, pode ser utilizado pelo segundo para determinar o IdP preferencial do utilizador, com 

ou sem a interacção por parte do utilizador. 

3.2.14 - Biometria 

A Biometria surge neste contexto como uma hipótese para substituir a tradicional 

autenticação por palavra-chave por algo mais seguro, ou que seja no mínimo um 

complemento a esta permitindo minorar um problema do SSO que é por vezes referido como 

―Keys to the Castle‖. Num ambiente SSO o objectivo é que exista apenas uma palavra-chave 

por utilizador que possibilite o acesso a toda a estrutura, caso esta seja comprometida toda a 

rede é comprometida, ficando toda a segurança dependente desta. A palavra-chave 

possibilita o acesso a todo o ―castelo‖. 

Embora a sua popularidade possa fazer crer o contrário as palavras-chave não são, de 

todo, o método de autenticação mais seguro, sendo talvez até dos mais fracos pois 

encontram-se sujeitas a diversos ataques. 

Caso um utilizador consiga obter o ficheiro das palavras-chave seria teoricamente possível 

decifrá-lo, embora com a maior parte dos algoritmos em uso actualmente tal processo levaria 

na prática anos. 

Sniffers são aplicações que monitorizam o tráfego de uma rede procurando obter dados 

de forma ilegítima, várias aplicações enviam palavras-chave não cifradas pela rede, tornando 

fácil a sua obtenção por parte de qualquer utilizador mal intencionado recorrendo aos 

mesmos. 

Contrariamente à crença comum de que as grandes ameaças a uma rede empresarial 

provêm do exterior, muitos dos ataques surgem do interior desta, efectuados por pessoas que 

conhecem a "vítima" o que em muitos casos lhes torna relativamente fácil adivinhar a 

palavra-chave. 

No difundido sistema de ambiente de trabalho open space torna-se simples observar um 

utilizador enquanto digita a sua palavra-chave no teclado. 

Caso se possua acesso a uma máquina da rede é possível instalar um keyboard logger, 

uma aplicação que monitoriza e grava as teclas pressionadas obtendo assim a palavra-chave 

do utilizador. 
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Grande parte dos utilizadores de um ambiente empresarial não são dotados de grandes 

conhecimentos informáticos, o que torna relativamente simples com um pouco de tacto 

induzi-los a divulgar a palavra-chave recorrendo a uma qualquer elaborada justificação 

técnica para justificar a necessidade da mesma, o chamado social engineering. 

É fácil compreender porque a complexidade de uma palavra-chave é directamente 

proporcional à segurança que oferece, mas infelizmente também com a frequência com que é 

esquecida e com o grau de dificuldade em a memorizar. Caso fosse possível substituir todas 

as actuais palavras-chave por uma única por utilizador seria mais viável o cenário de impor a 

escolha de uma palavra-chave complexa. 

A biometria oferece assim uma alternativa, ou um complemento, à utilização de palavras 

passe para autenticação. A palavra biometria deriva das palavras gregas "bio", vida, e 

"metria", medir. Tradicionalmente era definida como sendo "o desenvolvimento de 

ferramentas matemáticas e estatísticas aplicáveis a problemas de análise de dados 

provenientes das ciências biológicas", recentemente a definição foi alargada para incluir o 

estudo de métodos que permitam o reconhecimento inequívoco de uma pessoa, quer por 

características biológicas e únicas como impressões digitais, íris, ADN, quer por 

características comportamentais como o padrão e velocidade de escrita. 

Pode ser utilizada em duas vertentes, quando utilizada para identificação pretende 

determinar a identidade de uma dada pessoa, quando utilizada para verificação pretende a 

que alguém é realmente quem afirma ser, baseando-se ambas em dados previamente 

recolhidos [22].  

A biometria baseada em dados fisiológicos pode ser usada tanto para verificação como 

para identificação, a biometria baseada em dados comportamentais é utilizada apenas em 

cenários de verificação. Neste projecto interessa-nos apenas a verificação, que é a opção 

mais simples de implementar. 

 

 

Figura 3.14 – Opções biométricas.  

 

Como é possível observar as características fisiológicas estão relacionadas com formas 

específicas do corpo humano, as impressões digitais são usadas para identificação há mais de 

um século. 



32 

As características comportamentais estão relacionadas com comportamentos específicos 

de uma pessoa, que se supõe inimitáveis ou não faria sentido usá-los para identificação, um 

exemplo vulgar disto é a tradicional assinatura que é aceite como forma de validação em 

toda a sociedade actual. Podia-se supor que a voz é um factor fisiológico, no entanto não é a 

voz em si que é utilizada para autentificação mas sim a forma única como uma pessoa fala, 

logo inclui-se nas características comportamentais. 

Existem actualmente mais métodos em desenvolvimento, tal como identificação pela 

forma de andar, pelo padrão das veia e pelas palmas da mão, no entanto qualquer um deles 

encontra-se ainda numa fase muito experimental e não é de todo recomendável a sua 

utilização num ambiente em que o factor segurança é tão crítico. 

A seguinte tabela apresenta uma comparação entre os principais métodos existentes 

actualmente. 

 

 

Figura 3.15 – Comparação de opções biométricas. Retirada de [22]. 

 

O processo seguido pela identificação biométrica é o mesmo seja qual for o dado 

biométrico em causa e pode ser resumido em três passos. 

No primeiro passo, a captura, os sensores iniciam por extrair uma amostra biométrica. 

Segue-se a extracção, na qual a informação é processada, utilizando um algoritmo específico 

que extrai as características da amostra e gera um template com uma síntese das mesmas. 

Finalmente o matching, em que o template gerado anteriormente pode ser armazenado como 

referência futura ou comparado com um existente para validação da identidade. 

3.2.15 - Impressão Digital 

A identificação por impressão digital é há muito utilizada sendo considerada a mais antiga 

forma de autenticação biométrica [22]. 

Actualmente é a tecnologia dominante em aplicações comerciais, tal pode ser explicado 

por um conjunto favorável de características: não há duas impressões iguais, não se alteram 

ao longo da vida, é um método de identificação fiável e computacionalmente rápido e os 

leitores são actualmente pequenos e baratos devido ao amadurecimento da tecnologia.  
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Existem duas abordagens possíveis para comparar impressões digitais, comparar minúcias 

ou comparar padrões. Os templates originados quando se opta por comparar padrões são 

normalmente três vezes maiores e podem ainda ser utilizados para reconstruir a impressão 

digital original, o que é uma quebra de segurança grave, atendendo a isto a utilização de 

minúcias é a abordagem adoptada pela maioria dos algoritmos. 

Minúcias são pontos de interesse numa impressão digital, existem cinquenta e dois tipos 

listados dos quais apenas sete são utilizados pelos peritos humanos e dois por sistemas 

automáticos, nomeadamente bifurcações e terminações. Uma imagem típica de impressão 

digital pode produzir entre quinze e cinquenta pontos de minúcia. 

Para reconhecer a impressão digital o algoritmo utiliza dois módulos, o primeiro extrai as 

características da imagem, o segundo compara essas características com os dados 

previamente guardados para validação de identidade. 

A correspondência total com uma amostra armazenada é um evento raro, o risco de falsos 

positivos ou falsos negativos está assim sempre presente. Foram criados dois rácios para lidar 

com estas situações, False Acceptance Rate (FAR) e False Rejection Rate (FRR), qual dos dois 

utilizar deve ser sempre escolhido com base na especificidade da situação em causa, em 

investigações criminais por exemplo é desejável um FRR o mais baixo possível. 

Como é possível verificar na Figura 3.16 o Cartão do Cidadão possui templates 

biométricos da impressão digital do seu titular, sendo possível desenvolver aplicações que 

tirem partido da sua existência. 

3.2.16 - Cartão do Cidadão 

Foi recentemente introduzido em Portugal um documento único de identificação, o 

Cartão do Cidadão (CC). Este novo documento de identificação não é mais que um smart card 

onde se encontra armazenado um par de chaves pública/privada e certificados associados ao 

seu detentor, cabendo neste caso ao estado português o papel de CA. [23]  

Os dois certificados presentes no cartão possuem duas finalidades distintas, o primeiro 

destina-se a permitir efectuar autenticações, o segundo destina-se a assinar 

electronicamente documentos. Como mencionado anteriormente, a chave privada do 

utilizador encontra-se também armazenada no cartão, encontrando-se no entanto protegida 

por uma palavra-chave numérica. 

Atendendo a que o estado assume o papel de CA, os certificados emitidos possuem tanta 

validade legal como por exemplo um Bilhete de Identidade ou um Passaporte, o detentor do 

cartão possui a responsabilidade de zelar pela sua utilização sendo responsável por 

autenticações e assinaturas efectuadas com este. 

O chip presente no CC, o SLE66CX680PE da Infineon, utiliza o sistema operativo ICitizen 

V2 64K, da Gemalto, permitindo a execução de pequenas aplicações no próprio chip além do 

armazenamento de dados, graças à utilização da tecnologia Java Card.  

A figura seguinte apresenta as aplicações e informação armazenadas no chip. 
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Figura 3.16 – Chip do CC. Retirada de [23]. 

 

 

 

3.3 - Soluções Comerciais 

Embora à partida optar pelas mesmas não seja economicamente viável torna-se útil 

conhecer as alternativas existentes, permitindo entre outras quantificar quanto se estará a 

poupar recorrendo a alternativas abertas e fornecendo ainda indicações sobre que 

funcionalidades se poderão tentar reproduzir com estas.  

O ano de 2008 foi um ano de amadurecimento do mercado de software SSO empresarial, 

os maiores fabricantes cresceram à custa da aquisição dos menores diminuindo assim as 

opções existentes no mercado e caminhando-se para uma cada vez maior uniformização de 

funcionalidades das soluções existentes eliminando assim um dos principais critérios possíveis 

para sustentar uma escolha. [24] 

O investimento em software de SSO não é uma decisão que deva ser tomada de ânimo 

leve por uma empresa, representa um investimento muito significativo cujo retorno está 

longe de ser imediato, adicionalmente passará a ser uma peça fundamental de toda a 

arquitectura de TI, implicando provavelmente dispendiosas alterações caso a solução seja 

depois abandonada. Com base nestes factores facilmente se conclui que não seria sensato 

optar por uma solução de uma empresa de "nicho", nem numa que tenha surgido 

recentemente e ainda sem provas dadas no mercado. 

A solução seleccionada deverá ser uma que forneça garantias de continuidade no mercado 

por longos anos, tal deverá no mínimo ser o cenário expectável, minimizando assim o risco de 

vir a ficar dependente de um software descontinuado e sem assistência. 

A Gartner é a consultora de referência no mundo das TI, de tal modo que praticamente 

define os novos standards já que muitas empresas guiam a sua política de TI com base nos 

seus estudos, permitindo-lhes assim criar ou destruir tendências.  

A Gartner analisou as opções de SSO existentes no mercado e agrupou-as em quatro 

grupos distintos Leaders, Challengers, Niche Players e Visionaries, o chamado ―Magic 

Quadrant‖, sistema de avaliação que utiliza frequentemente para avaliar várias tecnologias, 

produtos e fabricantes. 
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Figura 3.17 - Enterprise SSO Magic Quadrant da Gartner, retirada de [24]. 

 

Com base no discutido anteriormente, torna-se óbvio que apenas fará sentido considerar 

como hipótese os Leaders, pois encontram-se em melhor posição para garantir a continuidade 

que procuramos. 

Como é visível na figura anterior existem sete Leaders. 

3.3.1 -  Imprivata 

A Imprivata comercializa uma solução, Imprivata OneSign, bem cotada no mercado que 

permite gerir autenticações de forma centralizada, substituindo os mecanismos padrão do 

Windows por opções de um nível de segurança superior. Permite uma fácil configuração de 

um ambiente SSO com aplicações cliente/servidor Windows, Java e aplicações Web. 

Disponibiliza ainda uma funcionalidade interessante, permite implementar uma política 

de acesso em função da localização física do utilizador, integrando a segurança da rede com 

a segurança física do edifício, não permitindo que caso um utilizador não seja dado como 

presente num determinado edifício se autentique na rede utilizando uma máquina que se 

encontre dentro deste. 

A empresa distribui o produto de uma forma engenhosa, sob a forma de uma appliance 

que, na maior parte dos casos, poderá ser facilmente integrada na rede já existente sem 

necessidade de fazer alterações na estrutura já implementada. 

É uma das empresas da área que apresenta um crescimento mais rápido, contando 

actualmente com mais de 650 clientes e 200 revendedores por todo o mundo, o que é 

escasso, quando comparado com alguns dos concorrentes. Entre os clientes incluem-se 

algumas das indústrias mais exigentes no que toca a segurança, como banca, governos e 

hospitais 

A empresa afirma que a escalabilidade do produto é garantida de forma simples, sendo 

que a maior implementação testada é de cerca de 20 000 utilizadores. 
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Relativamente a preços, à data, o sistema de licenciamento começa nos 37€ por 

utilizador. 

3.3.2 - Passlogix 

A solução da Passlogix, v-GO SSO 4.0, possibilita utilizar AD como fonte de informação de 

autenticação principal, suportando ambientes Windows, mainframe e aplicações Web. 

Existem implementações em produção com mais de 100 000 utilizadores. O processo de 

configuração é baseado em wizards, permitindo que quase qualquer aplicação seja 

facilmente integrada. 

Como ponto negativo deve ser indicado que é necessário software adicional para auditoria 

do sistema e relatórios, com todos os custos que isso acarreta. 

O licenciamento começa nos 43€ por utilizador com possibilidade de descontos de 

quantidade. 

3.3.3 -  Citrix 

A Citrix apresenta o produto, Citrix Password Manager, que possibilita o SSO recorrendo a 

um sistema de "porta-chaves virtual", o programa armazena todas as passwords do utilizador 

e introduz as mesmas por ele quando necessário, não existindo necessidade de interacção 

humana. Depois de introduzidas e armazenadas pela primeira vez a autenticação passa a ser 

transparente para o utilizador. 

Possui ainda a capacidade de efectuar toda a gestão de palavras-chave do sistema, como 

renovar estas, aplicar políticas, etc. Em estações de trabalho multi-utilizador permite 

alternar entre eles em poucos segundos, característica muito valorizada sobretudo em 

ambiente hospitalar. 

O preço ronda os 64€ por utilizador, estando no entanto previsto um sistema de desconto 

de quantidade. 

3.3.4 - Evidian 

A Evidian, de todos mencionados, tem a presença mais forte na Europa. O seu produto, 

Evidian Enterprise SSO, possui uma funcionalidade interessante, permite que um utilizador 

delegue temporariamente o seu acesso e privilégios associados, a utilizar por exemplo quando 

o mesmo vai de férias. A sua compatibilidade "out of the box" é bastante boa segundo a 

empresa. 

O preço começa nos 43€ por utilizador. 

3.3.5 - CA 

Possuindo uma grande compatibilidade, (Windows. HP-UX, Solaris, AIX, Linux), o 

software, CA Single Sign-On beneficia dum grande número de revendedores espalhados por 

todo o mundo. 
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Existem implementações de consideráveis dimensões, estando referenciada uma 

implementação com mais de 65 000 utilizadores. 

Apresenta ainda um excelente desempenho em estações de trabalho partilhadas, 

permitindo trocas rápidas de utilizador. 

Quanto a preços, as licenças começam nos 40€ por utilizador. 

3.3.6 - Novell 

A Novell foi das empresas mais activas no campo das aquisições, tentando potenciar uma 

posição dominante no mercado através das mesmas, o seu produto, SecureLogin, cujo código 

fonte foi adquirido à Active Identity permitiu alargar a sua oferta no campo da segurança. O 

produto suporta ambientes Windows, aplicações Web e aplicações Java. 

Segundo a Novell num ambiente com 5000 utilizadores o produto paga-se a si mesmo em 

apenas 10,2 meses, podendo as poupanças no segundo ano ascender a 316.000€, isto com um 

preço que ronda os 57€ por utilizador. 

3.3.7 - ActivCard 

Desenhado especificamente para implementações em grande escala, permite a utilização 

de autenticação multi-factor, biometria por exemplo, sem a necessidade de software 

adicional, permite ainda gerir o acesso a computadores, à rede, a aplicações assim como a 

sítios web. 

O preço varia entre os 22€ e os 57€ por utilizador, em função do número de utilizadores e 

configurações utilizadas. 

3.3.8 - Comparativo 

Todos os preços mencionados são preços de tabela, que seriam certamente alvo de um 

corte drástico caso fosse negociada com a empresa uma implementação com as dimensões 

que o BPI iria necessitar, cerca de 7000 utilizadores. 

No entanto, a Gartner efectuou um pedido de orçamento, a todas as empresas 

supramencionadas, de dois cenários hipotéticos, embora nenhum dos dois seja uma 

correspondência total, o que mais se aproximava incluía 5000 utilizadores, utilizando 

aplicações Web, Windows e terminal, sem máquinas partilhadas e com três anos de 

manutenção incluídos, a média de preços apresentados foi de 190.000€.  

Considerando que neste cenário os 5000 utilizadores estavam concentrados numa única 

localização e que o banco possui quase mais 50% de utilizadores, o preço seria provavelmente 

consideravelmente superior. 
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Capítulo 4  

Abordagem ao Problema 

4.1 - Análise de Possíveis Soluções 

Realizar com sucesso o objectivo deste projecto implica abordar duas temáticas distintas 

mas complementares, autenticação e autorização. 

Quando abordamos a autorização as opções são mais numerosas, no entanto apenas duas 

delas aparentam ser soluções viáveis para o problema em causa, PKI e Kerberos. 

O PKI e o Kerberos são duas tecnologias muito distintas, tornando assim complicado fazer 

comparações directas afirmando que uma é superior à outra, cada uma delas possui 

vantagens e desvantagens associadas, sendo talvez mais correcto ―medir‖ a sua adequação a 

determinado problema do que o seu grau de qualidade.   

Sobre a segunda, autorização, atendendo ao estudo efectuado no capítulo anterior assim 

como às particularidades do projecto, não parece haver dúvidas que toda a base de dados de 

utilizadores e informação relativa a estes, tal como grupos e direitos de acesso, deverá ficar 

armazenada numa estrutura baseada em LDAP, já que é o actual standard da indústria, 

permitindo assim oferecer uma melhor compatibilidade. 

4.1.1 - PKI 

Os sistemas de segurança com chaves públicas como o PKI são normalmente associados 

pela indústria a sistemas mais seguros, que permitem uma melhor escalabilidade, facilitando 

assim a administração.  

No entanto possuem obviamente pontos fracos, ou pelo menos não tão fortes. Estes 

depositam demasiada confiança na correcta conduta dos seus utilizadores relativamente à 

utilização e armazenamento de suas chaves privadas, o que se considerarmos um utilizador 

típico não pode ser realisticamente expectável. A importância atribuída à chave privada, 

aliada ao seu longo período de validade, faz com que garantir a sua segurança assuma uma 

importância fulcral, contudo garantir a sua segurança implica fazer com que os utilizadores 

compreendam essa importância e assumam comportamentos em concordância, o que é 

francamente complicado. 
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Quando se utiliza PKI os utilizadores irão necessitar de utilizar a sua chave privada várias 

vezes durante uma sessão, para cifrar/decifrar comunicações, assinar emails, aceder recursos 

de rede, entre outros, existindo diferentes abordagens possíveis para tal. 

A chave privada pode ser armazenada em memória cifrada, sendo assim necessário 

introduzir a palavra-chave para decifrar esta a cada utilização. Para evitar a necessidade de 

voltar a introduzir a palavra-chave esta pode em alternativa ser armazenada em memória não 

cifrada durante a sessão. 

Armazenar a chave em disco não é no entanto a única alternativa, esta pode ser 

armazenada cifrada num dispositivo externo, conectando o mesmo à máquina apenas quando 

necessário. Mais uma vez estando cifrada irá implicar a introdução de uma palavra-chave a 

cada utilização, e tal como na situação anterior para evitar a introdução da palavra-chave a 

chave pode ser armazenada não cifrada, no entanto continua a ser necessário ligar o 

dispositivo externo a cada utilização já que manter o mesmo ligado durante toda a sessão não 

é também recomendado. 

Armazenar a chave cifrada num dispositivo externo é claramente a hipótese mais 

desejável, permitindo assegurar um superior nível de segurança já que a chave privada 

encontra-se em memória apenas por breves instante, apenas quando estritamente necessária, 

adicionalmente o facto de estar cifrada permite protegê-la caso o dispositivo externo seja 

perdido ou roubado, o que é uma situação frequente já que quando falamos de dispositivo 

externo o mais usual é que este seja um smart card guardado normalmente pelos utilizadores 

na carteira. No entanto, apesar de desejável é igualmente a hipótese menos viável de 

implementar, mesmo esquecendo por alguns instantes que o objectivo do trabalho é 

proporcionar um ambiente SSO, seria extremamente complicado que os utilizadores 

aceitassem um ambiente de rede em que necessitassem de estar constantemente a conectar 

e desconectar dispositivos do computador, ainda mais tendo que introduzir uma palavra-

chave a cada uma dessas iterações. 

As hipóteses menos desejáveis são infelizmente as mais viáveis de implementar na 

prática, ou seja, as que envolvem armazenar a chave privada não cifrada em memória, já que 

os utilizadores irão sempre optar por uma alternativa que lhes evite a constante introdução 

de palavras-chave. No entanto a presença da chave em memória durante toda a sessão 

representa um sério risco pois torna-se complicado conseguir garantir a sua segurança, 

ficando esta vulnerável a ser ilicitamente copiada, seja por acesso físico à máquina, seja 

remotamente utilizando por exemplo programas spyware.  

Os utilizadores são sempre o elo mais fraco na segurança de uma rede, mesmo que se 

tenha sucesso em convencer estes da importância da utilização de chaves privadas cifradas e 

da necessidade de zelarem o melhor possível pela integridade desta, o que é pouco provável, 

no esquema adoptado pelo PKI não existe nenhuma entidade a quem seja atribuído um papel 

activo na gestão das palavras-chave utilizadas, não sendo possível implementar uma política 

já que estas ficam armazenadas apenas localmente. Deixando a escolha de palavra-chave 

completamente a cargo dos utilizadores irão certamente optar por uma que seja simples, de 

modo a simplificar o processo de memorização, ficando assim a chave vulnerável, a sua 

segurança ficará então associada à segurança do local onde se encontra armazenada, seja 

este um computador ou um dispositivo externo, ficando bastante vulnerável caso se trate do 

primeiro.  

Num esquema de PKI uma chave está univocamente ligada a um utilizador, esse assume 

total responsabilidade pela chave e acata possíveis consequências que advenham de sua 
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utilização, em alguns estados dos Estados Unidos esta ligação possui inclusive implicações 

legais, caso um certificado tenha sido emitido por uma CA aprovada pelo governo, 

transacções efectuadas com a chave privada deste são de sua responsabilidade, 

independentemente de como esta tenha sido obtida, já que é de sua responsabilidade 

garantir a segurança da chave não podendo assim afirmar que não foi ele a assinar 

determinado documento ou transacção, não-repudiação. O extravio de uma chave pode assim 

resultar em consequências graves.  

O PKI permite oferecer uma boa performance de rede, um dos factores a contribuir para 

tal é não existir a necessidade do servidor mediar todas as ligações de rede, podendo estas 

ser efectuadas directamente utilizador/utilizador ou utilizador/fornecedor de serviço, no 

entanto os esquemas de chave pública são computacionalmente exigentes o que em alguns 

casos acaba por anular os ganhos em performance de rede.  

O facto de não ser necessária a mediação do servidor nas ligações na rede significa que a 

CA não necessitar de estar permanentemente disponível já que raramente é necessária a sua 

intervenção, a emissão de novos certificados não ocorre frequentemente. Embora a sua 

presença seja opcional, caso se deseje implementar uma directoria central de certificados, 

de modo a evitar a necessidade de constantes trocas de certificados entre utilizadores, a 

disponibilidade deste terá de ser obviamente alta.  

No entanto poderá ser necessária a intervenção de um servidor nas comunicações caso se 

opte por implementar mecanismos de revogação de certificados. A utilização de listas de 

revogação significa uma diminuição significativa de performance e escalabilidade da rede, no 

entanto, a ausência destas aumenta consideravelmente o nível de potencial risco a que um 

utilizador se encontra sujeito. Caso implementado a sua disponibilidade terá de ser 

obviamente alta de modo a não comprometer a sua função.  

O PKI apresenta ainda algumas falhas relativas à confiança quando falamos de CAs 

comerciais, embora atendendo aos valores envolvidos na sua utilização as mesmas não serem 

uma opção para o presente projecto, a única opção viável seria assim estabelecer uma CA 

própria. Relativamente ao processo de emissão de certificados, na maioria dos casos as CA 

comerciais emitem certificados destinados a utilizadores que se encontram a uma grande 

distância física, noutro país ou mesmo noutro continente, tornando complexo validar que são 

realmente quem afirmam ser. O mesmo se pode aplicar no sentido inverso, os utilizadores 

podem confirmar que um certificado foi emitido por determinada CA, no entanto aferir se 

podem ou não depositar confiança nesta não é tão simples, que garantias lhe são 

apresentadas que as políticas para emissão de certificados utilizadas são as mais correctas? 

Um certificado pode estar assinado por uma CA em quem o utilizador confia no entanto a 

entidade à qual o certificado está associado pode não merecer confiança por parte do 

utilizador, e para muitos utilizadores incautos o ―selo‖ da CA irá ser suficiente. 

Adicionalmente, se um atacante conseguir acesso à CA raiz e a esta adicionar o seu 

certificado ficará então apto a emitir certificados em seu nome, tornando complicada a 

contenção de danos. 

4.1.2 - Kerberos 

O Keberos apresenta uma estrutura e conceito diferentes, é uma arquitectura 

centralizada em que o KDC possui um papel mais activo nas comunicações efectuadas na 

rede, as palavras-chave encontram-se armazenadas no servidor sendo assim possível 
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estabelecer uma política associada a estas que obedeça a rigorosos requisitos, 

adicionalmente é ainda possível estabelecer a validade destas permitindo forçar uma 

renovação frequente destas. 

Como mencionado anteriormente o elo mais fraco da segurança de uma rede são sempre 

os seus utilizadores, o seu papel no esquema de segurança é significativamente menor 

quando falamos de Kerberos do que no PKI já que os tickets utilizados para autenticação 

possuem associado um período de validade relativamente curto, rondando normalmente as 8 

horas, assim mesmo que alguém o consiga obter ilicitamente a janela temporal durante a 

qual poderá efectuar danos com este será curta. Sendo uma arquitectura centralizada torna a 

realização de auditorias aos sistemas e o enforcement de políticas de segurança mais simples 

do que utilizando PKI. 

No entanto a utilização de uma arquitectura centralizada apresenta também 

desvantagens, implica que o KDC terá de estar permanentemente disponível não sendo 

possível o funcionamento da estrutura sem este, assim o KDC terá obrigatoriamente de 

possuir uma alta taxa de disponibilidade associada devendo ser garantidos KDC’s adicionais de 

reserva para que a disponibilidade seja idealmente total. A necessidade de grande parte das 

ligações serem mediadas pelo KDC representa obviamente perdas a nível de performance de 

rede. 

O seu modo de funcionamento permite que a palavra-chave circule na rede uma única vez 

aquando da criação da conta, o Kerberos por si só não permite estabelecer mecanismos para 

que esta troca seja segura, no entanto é possível resolver o problema recorrendo por 

exemplo a SSL. 

O Kerberos é actualmente uma tecnologia madura em utilização e aperfeiçoamento há já 

bastantes anos, o que é bastante significativo quando se fala da área de segurança, beneficia 

ainda de uma gigantesca comunidade a contribuir para o seu desenvolvimento, incluindo 

algumas iniciativas open source, este facto afectou positivamente a sua compatibilidade 

sendo suportado actualmente por diversas tecnologias, como serviços de directoria e Java, 

para referir apenas algumas.  

Implementa ainda o suporte a autenticação multi-factor, podendo ser utilizada biometria, 

para além do suporte à utilização de certificados para autenticação que podem encontrar-se 

armazenados em smart cards. 

 O seu alto nível de compatibilidade acaba por lhe conferir uma vantagem económica, já 

que grande parte das aplicações e sistemas de rede em actualização actualmente irão 

suportar este sem a necessidade de grandes, e por vezes dispendiosas, alterações. 

Actualmente é suportado pela quase totalidade de sistemas operativos existentes, sendo 

mesmo parte integrante do processo de autenticação de alguns deles. 

A mesma comunidade permitiu também uma significativa evolução na sua escalabilidade 

quando comparado com o formato original, tendo esta introduzido o conceito de realm 

Kerberos, similar à utilização de federações, em que cada KDC trabalha de forma autónoma 

permitindo no entanto que os utilizadores acedam recursos presentes num servidor sobre a 

alçada de outro KDC que pertence no entanto ao mesmo realm. 
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4.2 - Conclusões 

Recordando os requisitos do projecto apresentados no segundo capítulo deste documento 

o recurso a Kerberos é a opção que melhor se enquadra na estrutura actual de rede do Banco 

BPI. 

O recurso a PKI choca com um dos requisitos apresentados, a necessidade de postos de 

rede genéricos. A impossibilidade de conectar dispositivos externos às máquinas implicaria 

que todas as chaves estivessem armazenadas em todas as máquinas, o que dado o número de 

utilizadores da rede seria obviamente inviável. Em alternativa seria possível requisitar a 

prévia instalação da chave do utilizador em determinada máquina, tal não seria obviamente a 

solução ideal já que deste modo o posto não é completamente genérico, a primeira vez que 

um utilizador utiliza determinada máquina necessita de ser planeada com antecedência de 

forma a agendar a instalação da chave, ou em alternativa terá de aguardar que a mesma seja 

instalada no momento não sendo esta nitidamente uma alternativa prática, caso se trate de 

uma máquina com um grande volume de utilizadores ocasionais o número de chaves 

armazenadas na máquina poderia também tornar-se num problema. No entanto se 

determinada agência bancária ou determinado edifício tiver as chaves de todos os 

utilizadores associadas a ela este problema é minimizado, embora conseguir manter todas as 

chaves em disco numa máquina com um grande número de utilizadores associados de forma 

segura seria um problema complexo. 

Foi imposta a utilização do AD de Windows como repositório de utilizadores e informação 

destes, no entanto mesmo que não tivesse sido uma ―escolha imposta‖ aparenta ser uma 

alternativa acertada, já que é baseada no standard LDAP permitindo disponibilizar um alto 

nível de compatibilidade.  

Serão no entanto exploradas ambas as tecnologias para autenticação, Kerberos e PKI, na 

prova de conceito a implementar, quer através da utilização das duas tecnologias 

isoladamente, quer recorrendo à utilização de uma solução híbrida que utiliza certificados 

emitidos por uma CA para requisitar tickets Kerberos. A última abordagem mencionada 

permite aumentar a segurança proporcionada pela utilização de Kerberos, já que por muito 

bem idealizada e implementada que seja toda uma infra-estrutura a segurança continua 

associada à complexidade da palavra-chave escolhida pelos utilizadores, sendo mais seguro a 

utilização de certificados para autenticação do que estas, adicionalmente não apresenta os 

problemas associados à gestão de chaves expostos anteriormente, já que estas são utilizadas 

apenas aquando do início da sessão não implicando grande inconveniente o seu armazenado 

de forma cifrada. 

4.3 - Implementação 

A estrutura da prova de conceito a implementar pretende replicar a rede actualmente em 

produção no Banco BPI, pelo menos no que toca ao tipo de ambientes em produção.  

Serão deste modo efectuados testes com ambientes Windows Server, Windows XP, Linux, 

HP-UX, AIX, o AS/400 da IBM e z/OS. 

Tratando-se de uma prova de conceito, destinada a uma utilização exclusivamente em 

ambiente de testes, não foram tomadas todas as devidas preocupações relativamente a 

segurança e integridade de rede, indo por vezes directamente contra as boas práticas, no 

entanto, as mesmas são referidas para uma eventual passagem a ambiente de produção.  
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O servidor, uma máquina com Windows Server ficará encarregue da gestão de rede, sendo 

simultaneamente Domain Controller, Key Distribution Center, Certificate Authority e ainda 

servidor Domain Name Server.  

As máquinas Windows XP, Linux, tanto Ubuntu como Suse, e o próprio servidor Windows, 

serão máquinas virtuais, corridas em VMware Server 2.0. 

 As máquinas zOS, HP-UX e AIX e AS/400 são máquinas que se encontram nas instalações 

do banco em Lisboa, serão acedidas remotamente. 

 
 

Tabela 4.1 — Sistemas operativos utilizados e respectiva versão. 

Sistema Operativo Versão 

Windows XP 

Windows Server 2003 

Linux Ubuntu 10.0 

Linux Suse 

HP-UX 11i v1 

AIX 5.3 

zOS 

SUSE Linux 

Enterprise 

Server 10 
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Capítulo 5  

 

Implementação e Testes 

Neste capítulo são explicados os passos tomados para a implementação da prova de 

conceito. Devido à impossibilidade de disponibilizar uma máquina AS/400 em tempo útil, não 

foi possível incluir a mesma na implementação e testes efectuados. 

5.1 - Implementação com Kerberos 

Iniciou-se pela configuração do servidor, um ambiente Windows Server, configurando o 

mesmo de modo a que seja o Domain Controller (DC) principal da rede, encarregando-se 

assim das tarefas associadas a autenticações e permissões de acesso das máquinas 

pertencentes ao domínio, que seria posteriormente criado.  

O Windows Server possui um wizard para o efeito, acessível utilizando o comando 

―dcpromo‖, atendendo a que se tratava de uma implementação de raiz foi criado um novo 

domínio dentro de uma nova floresta, tendo-lhe sido atribuído o Fully Qualified Domain 

Name "windows-ad.testes.loc". 

 

                                      
Figura 5.1 – Wizard de configuração de DC. 
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Dos níveis funcionais existentes foi seleccionado o Windows Server 2003, por dois motivos, 

o primeiro, garantir uma maior compatibilidade, o segundo, as pesquisas efectuadas 

revelaram uma disponibilidade superior de documentação relativa a esta opção. 

Atendendo à escassez de recursos disponíveis, tanto em número de máquinas como 

capacidade de processamento das mesmas, tornando inviável a utilização de um número 

elevado de máquinas virtuais, foi necessária a atribuição de várias funções a uma mesma 

máquina, assim, o servidor foi adicionalmente configurada de forma a ser utilizado como 

servidor DNS da rede, tendo sido previamente cumprido o requisito de atribuição de um IP 

fixo a este. 

Foram utilizadas as localizações dadas por defeito para o armazenamento dos ficheiros de 

registo e estabelecida uma palavra-chave que será utilizada aquando de uma eventual 

necessidade de recuperação de serviços numa situação de emergência. 

Nos produtos Microsoft o Kerberos foi adoptado como método preferencial de 

autenticação em rede desde o Windows Server 2000, tendo vindo substituir o NT Lan 

Manager, assim, a utilização do Windows Server 2003 como KDC não requer nenhuma 

configuração adicional, já que este é um serviço padrão.  

O KDC é assim implementado como um serviço do domínio, utilizando o AD como 

repositório de utilizadores, sendo automaticamente iniciado aquando da entrada em 

funcionamento do servidor. 

Não obstante se tratar de um serviço padrão, permite obviamente efectuar algumas 

configurações, é possível aos administradores a definição de alguns parâmetros da política de 

Kerberos utilizada pelo domínio.  

O tempo de vida define o tempo de vida dos TGT, sendo que por defeito o mesmo é de 10 

horas, adicionalmente é ainda possível definir, em minutos, o tempo de vida dos TGS, que 

terá de ser superior a 10 minutos e, obviamente, inferior ao tempo de vida dos TGT. 

Como já mencionado a utilização de Kerberos implica uma sincronização de relógios entre 

sistemas, é possível definir o grau de tolerância aceite para desfasamento de relógios entre 

servidor e cliente, sendo este definido em minutos. Para sincronização dos relógios foi 

utilizado um servidor Network Time Protocol (NTP) já existente na rede. 

Opcionalmente é possível definir que o KDC verifique a cada pedido de TGS se o utilizador 

tem acesso ao recurso pretendido, sendo o ticket emitido apenas em caso afirmativo, esta 

opção encontra-se activa por defeito, penalizando a performance. 

 

5.1.1 -  Microsoft Windows Services para UNIX 

Sistemas Windows e UNIX lidam de forma distinta com mecanismos de autenticação, 

protocolos de acesso a ficheiros, convenções e procedimentos, entre outros, o que em muitas 

situações impede a compatibilidade entre sistemas.  

O toolkit Windows Services for UNIX (SFU), na sua versão 3.5, [25], permite ultrapassar 

tais diferenças, alterando o schema do AD para que este inclua os atributos POSIX definidos 

no RFC 2307, necessários à compatibilidade com ambientes UNIX, tais como o UID, a shell de 

login e o caminho do directório pessoal. 

O sucesso da instalação do toolkit pode ser confirmado através de uma nova tab surgida 

no menu de configuração de utilizadores, adicionalmente foi ainda instalado um servidor 

opcional de NIS. 
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Figura 5.2 – Tab com atributos de utilizador UNIX. 

 

Para além das alterações efectuadas ao nível do schema o SFU implementa ainda algumas 

funcionalidades adicionais como o suporte para Network File System (NFS), (protocolo que 

permite aceder a ficheiros guardados na rede, como se tratasse de um acesso local). 

Disponibiliza ainda um cliente e um servidor de Telnet, assim como a possibilidade de utilizar 

em Windows algumas shells do UNIX.  

Permite implementar uma sincronização de palavras-chave entre sistemas Windows e 

UNIX, fundamental para o objectivo do projecto. 

A compatibilidade é garantida, podendo ser utilizado com sistemas Linux, HP-UX 11i e IBM 

AIX 5L 5.2. 

Foi necessária a configuração manual dos atributos de UNIX dos utilizadores aos quais se 

desejava permitir o acesso a partir de ambientes UNIX, os mesmos foram incluídos num grupo 

de forma a assinalar a sua condição, ―Unix-U‖.  

Adicionalmente, foi criado um utilizador para responder aos pedidos LDAP efectuados 

pelos clientes, sendo-lhe atribuído o grupo "Domain Guests", atendendo à sua finalidade, a 

conta não necessita de nenhum privilégio especial.  

5.1.2 - Windows XP 

A compatibilidade do Windows XP com o servidor, pertencendo ambos à mesma ―família‖ 

de produtos é praticamente assegurada de série. Quando uma máquina Windows XP é 

adicionada a um domínio gerido por um servidor com uma versão de Windows 2000 ou 

superior a mesma irá recorrer a Kerberos para autenticação por defeito. 

Procedeu-se à desactivação dos acessos locais à máquina, permitindo apenas o login via 

domínio, garantindo que seria permitindo o acesso apenas a utilizadores que constem no AD. 

Foi ainda instalado um pacote adicional de software da Microsoft, o Windows XP Service 

Pack 2 Support Tools, que implementa várias ferramentas adicionais de Kerberos. 

5.1.3 - Linux 

Foram utilizadas para teste duas distribuições distintas de Linux, Ubuntu e Suse, cada 

uma delas com um motivo diferente a justificar a escolha.  
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A utilização da primeira distribuição explica-se com a sua crescente popularidade, que se 

traduz numa grande facilidade em obter documentação, assim como facilidade em obter 

suporte gratuito em fóruns e sites especializados.  

A escolha do Suse deveu-se à existência prévia de acordos de outsourcing vigentes entre o 

banco BPI e a IBM, sendo que o Suse é a distribuição apoiada e incentivada por esta, não 

sendo de todo uma escolha de distribuição consensual, pois as mesmas razões que motivaram 

a escolha de Ubuntu afastam a escolha de Suse, a documentação é escassa e quando se 

procura suporte acaba-se por constatar a quase inevitabilidade de recorrer à IBM, que 

obviamente não o proporciona gratuitamente. 

O processo de implementação é no entanto muito similar nas duas distribuições, sendo 

que as únicas diferenças encontradas são de localização de ficheiros no sistema, não se 

justificando assim a sua apresentação em separado. 

Em ambientes Linux as configurações relativas a Kerberos encontram-se no ficheiro 

―/etc/krb5.conf‖, o ficheiro foi editado de modo a que fosse utilizada a máquina Windows 

Server, ―WINDOWSAD-DC.windows-ad.testes.loc‖, como KDC. 

Em ambientes Windows o realm Kerberos apresenta sempre o mesmo nome que o 

domínio, distinguindo-se os dois apenas pela capitalização das letras, o realm Kerberos utiliza 

letras maiúsculas, (como é visível na figura seguinte), ao contrário do nome de domínio. 

 

 

Figura 5.3 – Extracto do ficheiro ―/etc/krb5.conf‖. 

 
 A figura representa um extracto do ficheiro de configuração utilizado, este pode ser 
encontrado na íntegra em anexo a este documento. 

No ficheiro foi ainda definida a activação de PKINIT, a extensão ao protocolo Kerberos 

que possibilita a utilização de chaves criptográficas para requisitar tickets, o parâmetro 

―pkinit_anchors‖, (última linha da imagem seguinte), define a localização em disco das 

chaves públicas das CA em que o sistema poderá confiar, seria possível a definição de todo 

um directório, já que a busca é efectuada automaticamente. 

 

 

 

Figura 5.4 – Extracto do ficheiro ―/etc/krb5.conf‖. 

 

De seguida procedeu-se à configuração da máquina como cliente LDAP, editando para isso 

o ficheiro ―/etc/ldap.conf‖, ficheiro onde residem as configurações LDAP em ambientes 

Linux. Mais uma vez, o ficheiro resultante pode ser encontrado em anexo. 
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Figura 5.5 – Extracto do ficheiro ―/etc/ldap.conf‖. 

No ficheiro é definido qual o servidor que deverá utilizar, assim como o DN do utilizador e 

sua respectiva palavra-chave. O utilizador necessita de ter apenas privilégios de leitura no 

AD, assim é possível a utilização de um mesmo utilizador genérico para efectuar bind em 

todas as máquinas. 

 

 

Figura 5.6 – Extracto do ficheiro ―/etc/ldap.conf‖. 

A utilização de filtros nas pesquisas efectuadas no AD permite incrementar de forma 

considerável a performance, neste caso a diferença é mínima já que os registos no AD são 

poucos, no entanto a diferença de performance seria considerável num sistema com milhões 

de registos. 

Nas primeiras linhas da figura anterior é explicitamente indicado onde deverão ser 

efectuadas as pesquisas, nomeadamente as de grupo e password de utilizador. Nas pesquisas 

por grupo, terceira linha, é utilizado um filtro de forma a que as pesquisas retornem apenas 

grupos. 

É possível efectuar todas as comunicações com o AD de forma segura recorrendo à 

utilização de SSL, já que estas não o são por defeito, nesta prova de conceito não foi no 

entanto contemplada essa opção. 

Após a edição destes ficheiros a máquina encontra-se pronta a utilizar o KDC e o servidor 

LDAP, no entanto nenhum deles possui ainda um papel activo no processo de 

autenticação/autorização de utilizadores, que se continua a desenrolar apenas localmente. 

5.1.4 -  nss_ldap 

Nos sistemas operativos baseados em UNIX, o Name Service Switch (NSS) permite que 

parâmetros de configuração sejam retirados de várias fontes, sejam estas locais ou remotas. 

Neste caso concreto sendo o objectivo aceder a informação relativa a utilizadores 

armazenada no AD, utilizando LDAP. 

É necessário proceder à instalação do pacote ―nss_ldap‖ de forma a ser possível tirar 

partido das funcionalidades oferecidas pelo NSS. Em ambiente Linux o NSS configura-se 

através da edição do ficheiro ―/etc/nsswitch.conf‖.  

O mesmo foi editado atendendo a que é possível definir várias fontes para os dados, estas 

serão tentadas sequencialmente pela ordem com que aparecem listadas. 
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Figura 5.7 – Extracto do ficheiro ―/etc/nsswitch.conf‖. 

Como é possível observar na figura a palavra ―files‖, que indica a pesquisa local, aparece 

antes de ―ldap‖, tal deve-se a que era objectivo manter o acesso local do administrador da 

máquina, para possibilitar a manutenção da mesma, adicionalmente, surgiram ocasionais 

problemas de conectividade entre cliente e servidor que tornavam impossível efectuar 

autenticações, desta forma garante-se o acesso permanente à máquina, fruto da existência 

de utilizadores locais.  

Estão disponíveis implementações do nss_ldap tanto para HP-UX como para IBM AIX, a 

compatibilidade está deste modo garantida. 

5.1.5 - PAM 

O Pluggable Authentication Modules (PAM) é um mecanismo que integra vários métodos 

baixo nível de autenticação numa API de alto nível, basicamente funciona como uma camada 

intermédia que permite o desenvolvimento de software para interacção com esta que se 

abstrai do sistema de autenticação que será posteriormente utilizado, já que, desde que seja 

compatível com PAM, será possível alternar entre métodos de autenticação de forma 

transparente, no entanto, para suportar PAM uma aplicação necessita de ser explicitamente 

desenvolvida para tal, [26], [27].  

A utilização de PAM permite que a qualquer momento o método de autenticação em 

produção numa rede seja alterado sem a necessidade de efectuar alterações a nível do 

software, é possível por exemplo substituir as palavras-chave por smart cards. 

 

 

Figura 5.8 – Estrutura do PAM. Retirada de [26]. 
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Os ficheiros responsáveis pela configuração da utilização de PAM em Linux encontram-se 

no directório ―/etc/pam.d‖. Em Suse, ao contrário de outras distribuições, os parâmetros 

encontram-se distribuídos por 4 ficheiros distintos, ―/etc/pam.d/common-auth‖, 

―/etc/pam.d/common-account‖, ―/etc/pam.d/common-password‖ e ―/etc/pam.d/common-

session‖. 

 

  

 

 

 

Figura 5.9 – Ficheiro ―/etc/pam.d/common-auth‖. 

 

A sintaxe dos ficheiros segue a regra de, primeiro o tipo de módulo, depois uma flag de 

controlo, seguido do caminho do módulo e depois parâmetros (opcional). 

Existem quatro tipos de módulo, autenticação, conta, password e sessão. O módulo de 

autenticação é o módulo responsável por efectuar o que normalmente se associa à 

autenticação, pede as credenciais e verifica as mesmas. 

O módulo de conta lida com as permissões associadas à conta, verifica se esta ainda é 

válida, se o utilizador tem permissão para aceder a determinada hora, e funções similares. 

O módulo de passwords é utilizado para a definição das mesmas. 

O módulo de sessão entra em acção após o utilizador já se encontrar autenticado, 

encarregando-se de tarefas adicionais necessárias para permitir o acesso, como por exemplo 

disponibilizar a caixa de correio electrónico do utilizador. 

Existem também quatro flags de controlo, required, requisite, sufficient e optional, cuja 

utilização é quase perceptível apenas pelo nome, a ordem com que os módulos e restantes 

parâmetros são indicados é fundamental, o conteúdo do ficheiro é testado de forma 

sequencial. 

Os módulos assinalados com required necessitam de ser validados com sucesso para que a 

autenticação seja permitida, caso um módulo assim assinalado falhe o utilizador é notificado 

apenas após teste de todos os módulos do mesmo tipo. 

O requisite necessitam igualmente de ser validados com sucesso para que a autenticação 

seja permitida, no entanto, caso um módulo assim assinalado falhe o utilizador é 

imediatamente notificado. 

Módulos assinalados com sufficient podem falhar sem afectar a autenticação, caso sejam 

validados com sucesso, e nenhum módulo assinalado como required tiver falhado até então, é 

imediatamente assumido o sucesso para todos os módulos daquele tipo.  

Os módulos optional são utilizados apenas quando nenhum módulo desse tipo tiver 

falhado ou tido sucesso, nesse caso será o resultado do módulo optional a definir os 

procedimentos. 

Caso o caminho dos módulos não seja indicado na sua totalidade estes são pesquisados 

por defeito no directório ―/lib/security‖.  

 Os parâmetros opcionais são utilizados para passar informação ao módulo aquando da sua 

utilização, permitindo utilizar um mesmo módulo de formas distintas, a indicação de 

parâmetros que não sejam válidos não afecta o funcionamento, já que estes são ignorados. 
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Figura 5.10 – Ficheiro ―/etc/pam.d/common-password‖. 

 

O parâmetro ―use_first_pass‖ evita que seja novamente pedida a password, sendo 

utilizada a que foi pedida anteriormente. Existem imensos parâmetros possíveis, dependendo 

do módulo em causa. 

5.1.6 - zLinux 

O zLinux não é mais que um Linux compilado especificamente para utilização numa 

plataforma IBM Mainframe (System Z), falando especificamente da máquina em causa, 

utilizava uma versão do Suse Linux Enterprise Server, similar ao Suse utilizado anteriormente, 

assim, o processo de configuração utilizado foi basicamente o mesmo. 

5.1.7 - HP-UX 

O HP-UX, é, tal como o Linux, uma variante de UNIX, assim, o processo de implementação 

de ambos apresenta algumas semelhanças. 

O maior desafio no processo de implementação da máquina HP-UX foi primeiro descobrir 

quais as patches de sistema requeridas, e depois conseguir satisfazer estas, para além das 

sub-dependências de algumas delas, estas não se encontram livremente disponíveis na 

Internet e a informação disponível é ―dispersa‖. Foi necessário proceder à instalação de um 

total de dezasseis patches distintas, nomeadamente: PHCO_30913; PHCO_32873; 

PHNE_23502; PHNE_31929; PHCO_24777; PHKL_30398; PHCO_27958; PHKL_30398; 

PHNE_27796; PHCO_24400; PHCO_31903; PHCO_31923; PHSS_29487; PHSS_29486; 

PHSS_33384; PHCO_28605. 

As patches especificadas são relativas à versão do sistema operativo em utilização, HP-UX 

11i v1, os requisitos diferem naturalmente entre versões, para mais informações consultar 

[28]. 

Existem ainda algumas patches cuja instalação é opcional, caso se pretenda o suporte 

para múltiplos domínios PHSS_33384. E caso se pretenda utilizar autenticação SASL/GSSAPI 

será necessário instalar as patches PHSS_29487 e PHSS_33384. 

Nesta instalação foi utilizada a versão B.04.00 da implementação de cliente LDAP do 

sistema operativo, LDAP-UX Client Services, no entanto, encontra-se já disponível uma versão 

mais recente, B.04.20, que entre outras novidades, [27], possibilita a integração com o 

Windows Server 2008. 

Caso se pretenda utilizar SSL ou TLS para as comunicações com o servidor é necessário 

garantir a existência na máquina dos ficheiros de base de dados de certificados ―cert8.db‖, 

―cert7.db‖ e ―key3.db‖. 

De forma a permitir as comunicações entre a máquina HP-UX e o servidor Windows é 

necessário mapear a máquina no AD, configurando a primeira de modo a que se torne num 

Security Principal do domínio Windows, utilizando para tal a utilidade ―KtPass‖ em Windows, 

esta gera um ficheiro de chaves no formato do Kerberos cujo conteúdo inclui a chave secreta 

que será partilhada entre servidor Windows e máquina HP-UX. Após sua geração a chave deve 
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ser exportada, de forma segura, para a máquina HP-UX e ―fundida‖ com o cliente Kerberos 

de forme a que este a passe a utilizar nas comunicações.  

Pode-se de seguida proceder à configuração do cliente Kerberos, tendo sido utilizado o 

cliente próprio do HP-UX, KRB5CLIENT. O HP-UX é, tal como o Linux, uma variante de UNIX, 

apresentando assim semelhanças, a localização do ficheiro utilizado para configuração de 

Kerberos é o mesmo, ―/etc/krb5.conf‖, e o seu conteúdo bastante similar, o ficheiro pode 

ser encontrado em anexo. 

É necessário de seguida adicionar o Kerberos aos serviços que arrancam automaticamente 

com a máquina, adicionando este ao ficheiro ―/etc/services‖. 

Tal como o Linux o HP-UX utiliza PAM sendo que no entanto as configurações se localizam 

na totalidade num único ficheiro, ―/etc/pam.conf‖, que pode ser encontrado em anexo. 

O HP-UX possui um módulo adicional, opcional, PAM_AUTHZ, que permite criar politicas 

de acesso baseadas em variados factores, tais como, o UID do utilizador, grupos a que este 

pertence, se o mesmo se encontra registado apenas localmente ou no AD, entre outros. O 

ficheiro onde reside a configuração associada ao módulo pode ser encontrado em 

―/etc/opt/ldapux/pam_authz.policy‖.  

Para configurar o NSS utiliza-se o ficheiro ―/etc/nsswitch.ldap‖, mais uma vez o seu 

conteúdo é bastante similar ao utilizado em Suse permite configurar a máquina de modo a 

que vá buscar os dados relativos aos utilizadores ao AD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 – Extracto do ficheiro ―/etc/nsswitch.ldap‖. 

 

Mais uma vez foi configurado de modo a que procure o registo dos utilizadores localmente 

em primeiro lugar. 

O HP-UX possui também um cliente LDAP próprio, LDAP-UX, este foi utilizado, sendo a sua 

configuração trivial já que disponibiliza um wizard para o efeito, acessível em 

―/opt/ldapux/config‖. 

5.1.8 - AIX 

O passo inicial foi garantir a instalação dos LPP’s ―krb5.client‖ e ―krb5.lic‖ e 

―ldap.client‖. Adicionalmente, caso se pretenda utilizar SSL deve-se ainda instalar os LPP 

―gskta.rte‖ e ―ldap.max_crypto_client‖. 

À semelhança dos casos anteriores iniciou-se pela configuração de Kerberos, esta reside 

no ficheiro ―/etc/krb5/krb5.conf‖, sendo os parâmetros de configuração similares aos 

utilizados nos casos anteriores.  
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Figura 5.12 – Extracto do ficheiro ―/etc/ krb5/krb5.conf‖. 

É necessário especificar o parâmetro que define os métodos de criptografia utilizados, 

neste caso para "des-cbc-sha1‖ e ―des-cbc-crc", já que os atribuídos por defeito pelo AIX não 

são suportados pelo Windows Server.  

Tal como no ambiente HP-UX é necessário mapear a máquina no AD, configurando a 

primeira de modo a que se torne num Security Principal do domínio Windows, o método para 

o alcançar é similar. 

O tipo de encriptação utilizada necessita de ser editado manualmente para os valores que 

constam no exemplo em cima, pois o tipo definido por padrão pelo configurador não é 

suportado pelo Windows Server 2003. 

O cliente LDAP pode normalmente ser configurado utilizando o comando ―mksecldap‖, no 

entanto o comando não suporta o schema do Windows Server, sendo assim necessário 

proceder à sua configuração manual, editando para tal o ficheiro, 

―/etc/security/ldap/ldap.cfg‖.  

 

 

Figura 5.13 – Extracto do ficheiro ―/etc/ krb5/krb5.conf‖. 

 

Nas últimas duas linhas apresentadas na imagem é definida a localização do ficheiro que 

contém os nomes das classes e mapa de atributos, é necessária esta indicação já que os 

mapas incluídos no AIX de origem não permitem a compatibilidade com o Windows Server, os 

dois ficheiros utilizados, ―MSSFU30user.map‖ e ―MSSFU30group.map‖, foram retirados de 

[29]. 

Procedeu-se de seguida à alteração dos métodos utilizados pelo sistema AIX para efectuar 

autenticações, especificando a utilização de Kerberos e LDAP, sendo que tais parâmetros são 

definidos no ficheiro ―/usr/lib/security/methods.cfg‖. A utilização do módulo KRB5A permite 

garantir a compatibilidade com o AD. 
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Após adicionar uma entrada ao ficheiro ―/etc/inittab‖ de modo a que o daemon de 

cliente LDAP inicie automaticamente com a máquina o sistema fica então pronto a aceitar 

autenticações por parte de clientes que constem apenas no AD. 

5.2 - Implementação Public Key Infrastructure 

De forma a ―aproveitar‖ a estrutura já implementada iniciou-se por testar uma solução 

híbrida, que combina a utilização de Kerberos com PKI, nomeadamente através da utilização 

de certificados para requisitar tickets Kerberos, em vez da tradicional palavra-chave. 

5.2.1 - Certification Authority 

O servidor Windows foi utilizado para implementar uma CA na rede, tendo sido activado 

um role disponível no Windows Server, o Active Directory Certificate Services (ADCS) e 

configurado este de forma a que se comporte como uma CA. 

Estão disponíveis duas opções distintas, Stand-Alone CA e Enterprise CA, a segunda 

opção, ao contrário da primeira, requer que para a emissão de um certificado o utilizador a 

quem este se destina exista no AD, esta foi a opção seleccionada.  

O ADCS deve ser a última funcionalidade implementada aquando da configuração de um 

servidor Windows, já que a sua activação irá criar limitar posteriores configurações deste. O 

processo de gestão de uma PKI em ambiente Windows possui menus e wizards associados, ao 

conhecido estilo do Windows, facilitando assim o processo de gestão.  

Para efeitos de testes foram emitidos alguns certificados a utilizadores da rede registados 

no AD com atributos UNIX, tendo sido posteriores testes efectuados com o utilizador chunlee. 

Adicionalmente foi exportada a chave pública da CA para instalação da mesma nas 

máquinas que se irão comportar como cliente.  

 

 

Figura 5.14 – Certificados emitidos. 

 

Em termos de implementação é indiferente se serão utilizadas passwords ou certificados 

para requisitar tickets Kerberos, já que esta funcionalidade é incorporada por defeito em 

servidores Windows. 
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5.2.2 - Boas Práticas de Segurança 

Já que a implementação se tratava apenas de uma prova de conceito a segurança foi por 

vezes descurada, caso se tratasse de um ambiente de produção seriam obviamente 

necessárias preocupações adicionais de segurança. 

Foi utilizada uma única CA, o que não é o procedimento mais adequado. A CA principal 

deveria possuir uma máquina dedicada em exclusividade, utilizada para emitir certificados 

para CAs subordinada, sendo de seguida desconectada da rede e mantida em localização 

segura, conectando-se à mesma apenas quando estritamente necessária, para renovar os 

certificados das CAs subordinadas por exemplo. As CAs subordinadas por sua vez seriam as 

responsáveis pela gestão diária da PKI.  

Cada máquina na rede deverá disponibilizar o menor número possível de serviços, 

idealmente apenas um, devendo estes ser distribuídos por várias máquinas de forma a 

minorar potenciais vulnerabilidades, já que caso a máquina seja comprometida por uma 

vulnerabilidade existente num dos serviços por ela suportado, todos os outros ficarão 

comprometidos.  

A integridade e segurança física das máquinas é um ponto muitas vezes negligenciado em 

ambiente empresarial, ficando assim a segurança de toda a estrutura comprometida, já que 

acaba por inutilizar todos os cuidados que se tem com a segurança lógica. A implementação 

de uma estrutura distribuída aumenta obviamente o número de máquinas pelas quais é 

necessário zelar. 

 

 

5.2.3 - TinyCA  

Adicionalmente foi ainda instalado software que permitisse a utilização de uma máquina 

Linux Ubuntu como Certificate Authority. 

O software TinyCA funciona como um frontend para o OpenSSL, desenvolvido em Perl/Gtk 

permite uma gestão simples de uma pequena Certificate Authority, suportando várias 

funcionalidades, como a gestão de um número ilimitado de CAs, criar e gerir CAs 

subordinadas, criar e revogar certificado X.509 assim como listas de revogação. Pode gerar 

chaves utilizando RSA e DAS e os certificados gerados podem ser exportados como PEM, DER, 

TXT and PKCS#12 e utilizados pela maioria do software comercial. 

O programa utilizado torna simples o processo de criar uma CA através da utilização de 

menus para o efeito, inclusive, é possível definir a localização da lista de certificados 

revogados.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 – Nova CA. 
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Figura 5.16 – Lista de revogação de certificados. 

 

A lista de certificados revogados pode ser alojada num site da Internet sendo o processo 

de criar e exportar a mesmas igualmente simples. 

Adicionalmente foi ainda emitido um certificado para uma sub-CA, sendo que 

posteriormente será esta a responsável pela emissão de certificados. 

 

 Figura 5.17 – Lista de revogação de certificados. 

 

5.3 - Testes Efectuados 

5.3.1 - Kerberos 

Os testes efectuados à implementação efectuada foram similares para todas as máquinas 

envolvidas nos testes.  

Iniciou-se por testes de autenticação, tentando efectuar esta como utilizadores 

inexistentes em registos locais, que constassem apenas no AD, verificando ainda, em caso de 

sucesso, a que grupos pertenciam estes, de forma a verificar se a informação estava a ser 

correctamente extraída do servidor Windows, já que o acesso a alguns dos serviços da rede é 

permitido ou negado em função dos grupos ao qual o utilizador pertence.  

 

 

Figura 5.18 – Login de utilizador da AD. 
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Foi de seguida verificado se tinha sido efectuado o pedido, e recebido, um ticket 

Kerberos aquando da autenticação. 

 

 

Figura 5.19 – Ticket Kerberos em cache. 

 

Adicionalmente, foram consultados os registos da máquina de forma a confirmar a 

utilização dos PAM no processo de autenticação.  

 

 

Figura 5.20 – Registo de autenticações. 

 

Atendendo a que os testes do lado do cliente tinham sido efectuados com sucesso quis-se 

conformar que tudo estava a decorrer como previsto também do lado do servidor, tendo sido 

verificados os registos de segurança do servidor que confirmaram o pedido e posterior 

emissão de um TGT ao utilizador. 

 

 

 

Figura 5.21 – Registo de pedido de TGT. 

 

Após efectuar testes de autenticação com sucesso procedeu-se ao teste de acesso a 

recursos de rede, tendo sido estabelecido para o efeito um servidor de SSH, configurado  para 

que suporte Kerberos para efectuar autenticações.  
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Foi possível verificar o sucesso do teste já que não foi pedida uma palavra-chave aquando 

da ligação ao servidor SSH, adicionalmente, foi possível verificar no servidor Windows a 

existência de um pedido de TGS por parte do cliente. 

 

 

Figura 5.22 – Registo de pedido de TGS. 

5.3.2 -  Public Key Infrastructure com Kerberos 

Como mencionado anteriormente, quando se utilizam certificados para requisitar tickets 

Kerberos apenas o processo inicial de pedido de tickets se altera, posteriormente tudo se 

continua a processar do mesmo modo.  

Assim, para teste de uma estrutura que combina Kerberos com PKI foram pedidos tickets 

Keberos utilizando os certificados previamente emitidos pela CA, repetindo-se os restantes 

testes efectuados anteriormente, tal como esperado o resultado destes foi similar, tendo 

assim sido efectuados com sucesso. 

 

 

Figura 5.23 – Registo de pedido de TGT utilizando um certificado. 

 

Os testes efectuados, embora simples, permitem validar todos os objectivos iniciais que 

originaram este projecto. 

Comprovou-se a viabilidade de um método para ―fundir‖ todas as bases de dados de 

utilizadores existentes actualmente, passando a utilizar uma única armazenada no AD. 

A estrutura implementada permite disponibilizar um ambiente SSO já que o TGT 

requisitado aquando da autenticação é utilizado para o processo de autenticação, não sendo 

necessário introduzir novamente a palavra-chave. 
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5.3.3 -  Public Key Infrastructure 

Os procedimentos efectuados para teste da estrutura PKI foram similares aos utilizados 

anteriormente. Foi utilizado o programa TinyCA para emitir um certificado de utilizador que 

seria posteriormente exportado para um ficheiro e transmitido para o cliente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24 – Emissão de certificado para ―chunlee‖. 

 

Sendo neste caso a máquina Linux o servidor e a Windows o cliente, foi utilizado um 

cliente de SSH, PuTTY, um cliente SSH, Telnet e de rlogin, também ele gratuito e de código 

aberto, para efectuar as conexões ao servidor. Adicionalmente utilizou-se ainda o Pageant, 

um agente de autenticação de SSH que evita que seja necessário a cada utilização inserir a 

palavra-chave para decifrar a chave privada, já que este a armazena em memória após a sua 

primeira utilização. 

O PuTTY encontra-se preparado para utilizar certificados para autenticação quando 

utilizado como cliente SSH, tendo sido apenas necessário converter as chaves associadas ao 

utilizador do formato em que se encontravam, texto, para o formato utilizado pelo PuTTY 

PuTTY Private Key.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25 – Opções do PuTTY quando utilizado como cliente SSH. 

 

Como esperado foi possível aceder ao servidor SSH alojado na máquina de Ubuntu sem a 

necessidade de introduzir a palavra-chave, tendo sido utilizado o certificado. Adicionalmente 

foi ainda testada a revogação de certificados, tento sido revogado o certificado do utilizador 

o que significou ver o seu acesso negado ao servidor SSH. 

A arquitectura de sistemas implementada, nomeadamente a utilização de Linux como 

servidor e Windows como cliente, pretendeu apenas simplificar o processo de testes já que os 
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certificados emitidos em Linux podem ser facilmente exportados de forma a serem associados 

ao seu respectivo ―dono‖ no AD do Windows Server, esta pode inclusive ser uma hipótese a 

adoptar, já que os serviços de rede não devem ficar concentrados numa única máquina como 

já mencionado, até porque a capacidade destas não o permite, sendo a utilização de um 

sistema Linux como CA uma opção completamente válida. 

5.4 - Conclusões 

Ambas as alternativas tecnológicas testadas, Kerberos e Public Key Infrastructure, 

provaram ser alternativas válidas já que como esperado foi possível durante os testes atingir 

os objectivos recorrendo a qualquer uma delas. 

Analisando as duas e partindo do pressuposto que se correctamente implementadas 

ambas são seguras, o Kerberos revelou-se uma estrutura mais simples de administrar já que 

sendo uma estrutura centralizada permite um maior controlo sobre toda a estrutura, 

incluindo as políticas de segurança aplicadas dentro do domínio.  

A sua maior desvantagem é talvez a dependência no KDC da quase totalidade de 

operações possíveis, implicando a sua constante disponibilidade já que em caso de falha 

deste toda a estrutura falha também, situação verificada por diversas vezes na prática de 

forma não intencional. 

Adicionalmente não permite só por si implementar comunicações seguras, sendo que 

seguia muita informação importante na rede de forma desprotegida na estrutura 

implementada, pode no entanto ser conjugado com outras tecnologias para colmatar esta 

falhar, utilizando por exemplo SSL. 

Quando equacionamos a utilização de uma Certificate Authorithy duas alternativas se 

apresentam, utilizar um CA comercial ou implementar uma internamente.  

Para além do factor preço, que torna a utilização de uma CA comercial inviável, há ainda 

a temática da revogação de certificados, numa implementação onde a segurança é 

extremamente crítica como é o caso dum banco, é impensável a utilização de certificados 

para autenticação sem contemplar a revogação dos mesmos caso se detecte que foram 

comprometidos. Sendo a velocidade de reacção crítica numa situação destas, de forma a 

conter danos, não é desejável estar dependente de uma entidade externa e dos seus próprios 

timings para revogação de certificados. 

A implementação de uma CA interna permite assim obter uma maior flexibilidade e 

independência, no entanto tal acarreta o custo associado à administração de uma estrutura 

complexa, os testes efectuados contemplaram menos de uma dezena de utilizadores, a 

complexidade inerente não é certamente comparável quando falamos de mais de sete mil.  

Adicionalmente a implementação e manutenção de uma estrutura PKI em todo o banco de 

forma segura implica demasiados pressupostos, como por exemplo que todos os utilizadores, 

independentemente do seu grau de conhecimento/apetência pela informática, garantam a 

segurança da chave a si atribuída durante toda a sessão já que estas terão de ficar 

armazenadas em memória durante a mesma caso não se altere a infra-estrutura actual. Seria 

ainda necessário garantir que todas as máquinas estão, e que sobretudo permanecem sempre, 

configuradas de modo a que verifiquem se determinado certificado não foi ainda revogado 

antes de o aceitarem como válido.  

No entanto, os seus pontos fortes quando comparado com Kerberos, como por exemplo a 

capacidade de desempenhar as suas funções sem a necessidade de um servidor central a 
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mediar comunicações, podem ser úteis a nível dos servidores de rede, nos quais as questões 

relativas à segurança das chaves já não se colocam.  

A conjugação das duas tecnologias, utilizando certificados para obtenção de tickets 

Kerberos, aparenta ser a alternativa mais equilibrada, já que aproveita pontos fortes de 

ambas as tecnologias, já que a utilização de certificados como forma de autenticação, 

podendo estes ser armazenados em smart cards e sujeitos a renovações frequentes, 

representa uma alternativa mais segura que a utilização de palavras-chave, adicionalmente, 

já que estes são utilizados apenas aquando da autenticação não há a necessidade de ficarem 

em memória durante toda a sessão, estando assim sua segurança assegurada.  

Esta tecnologia no entanto não é ainda madura, existindo mais do que implementação 

diferente e sendo a informação dispersa, no entanto tal deve alterar-se brevemente, 

convergindo num único standard. 

Assim considera-se que a melhor solução actualmente, e considerando a infra-estrutura 

actual, é a utilização de Kerberos para autenticação a nível dos utilizadores, podendo ser 

internamente implementada uma CA para utilização a nível dos servidores, já que as 

comunicações entre estes podem beneficiar da utilização de certificados, para cifrar as 

mesmas por exemplo. Esta solução deve no entanto evoluir para possibilitar a autenticação 

de utilizadores com certificados, emitindo de seguida tickets Kerberos para posteriores 

operações, assim que se considere o grau de amadurecimento da tecnologia satisfatório. 
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Capítulo 6  

Conclusão e Trabalhos Futuros 

6.1 - Conclusão 

Os objectivos iniciais do trabalho foram alcançados, tendo sido possível efectuar um 

estudo das opções existentes para implementar um ambiente Single Sign On empresarial 

utilizando componentes livres, foi ainda possível efectuar testes com as que são 

possivelmente as duas tecnologias mais importantes actualmente no que toca a autenticação. 

Atendendo à pesquisa e aos testes efectuados considera-se que a estrutura que melhor se 

adequaria à estrutura de rede actualmente implementada, assim como aos requisitos 

impostos, seria a utilização de uma estrutura de autenticação baseada em Kerberos, já que 

esta solução possibilitaria a compatibilidade com todas as plataformas actualmente em 

produção no Banco BPI, sendo igualmente compatível com a utilização de uma única base de 

dados de utilizadores, armazenada no Active Directory de um servidor Windows.  

A implementação prática desta solução não iria acarretar custos adicionais que não o 

custo da mão-de-obra associado às horas que seria necessário despender na sua 

implementação, esta contudo não se adivinha demasiado exigente, sendo que se recordarmos 

os valores associados ao reset de palavras-chave mencionados no início do documento 

constatamos que serão certamente rapidamente recuperados graças à implementação de um 

ambiente Single Sign On e consequente decréscimo de resets.  

Considera-se no entanto que utilização de uma solução híbrida, que conjugue a utilização 

de Kerberos com PKI, permitiria oferecer um melhor nível de segurança, embora tal possa 

significar incorrer em custos adicionais. 

Como já mencionado uma estrutura Public Key Infrastructure atribui demasiada 

responsabilidade aos utilizadores no que toca ao armazenamento das chaves privadas, 

atendendo a que se trata de uma rede com mais de sete mil utilizadores com níveis de 

apetência e conhecimento informático muito distintos não seria possível esperar que todos 

cumpram as devidas diligências, no entanto este problema não se levanta quando falamos de 

servidores. Poderiam ser aproveitadas as potencialidades do PKI, nomeadamente a sua 

escalabilidade e capacidade de ser utilizado para proporcionar comunicações seguras 

utilizando SSL, para utilização a nível dos servidores. 
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Deveria ainda ser considerada a hipótese de atribuir smart cards aos utilizadores de modo 

a ser possível proporcionar um melhor nível de segurança através da utilização destes no 

processo de autenticação, podendo estes serem simultaneamente utilizados como cartão de 

funcionário.  

Quando o nível de amadurecimento da tecnologia assim o permitir estes smart cards 

poderiam passar a ser utilizados para requisitar tickets Kerberos aquando da autenticação. 

Combinando as duas tecnologias seria necessário utilizar o smart card apenas aquando do 

início da sessão, os problemas expostos relativamente ao armazenamento seguro das chaves 

privadas não se aplicariam deste modo.  

Opcionalmente poderiam ainda ser implementados serviços adicionais que não se 

encontram disponíveis actualmente na rede, como por exemplo a assinatura de emails, 

embora estes impliquem a utilização pontual do smart card durante o resto da sessão.  

Devem no entanto ser equacionados apenas smart cards que possuam a capacidade de 

proteger a chave armazenada por via de uma palavra-chave, a capacidade de se auto-destruir 

seria também desejável. 

Esta solução iria implicar a aquisição de leitores de smart cards e implicitamente a 

activação das portas USB, no entanto existem já soluções que possibilitam restringir os 

dispositivos que são conectados às mesmas. 

Embora esta solução apresente custos adicionais associados já que o processo de 

implementação seria mais complexo, para além que seria necessária a aquisição de leitores 

de smart cards, dos próprios smart cards, e talvez de uma solução que permitisse restringir a 

utilização das portas USB, considera-se que seria a alternativa que permitiria proporcionar 

um ambiente Single Sign On o mais seguro possível. 

 

A um nível mais pessoal, o projecto permitiu um contacto com uma variedade de 

conceitos, tecnologias, sistemas operativos e ambientes computacionais que eram à partida 

totalmente desconhecidos, tendo sido por isso bastante proveitoso e gratificante. Foi possível 

um grande desenvolvimento e aprendizagem a nível tecnológico, principalmente na área de 

redes e de segurança, permitindo ainda perceber que são áreas cada vez mais estratégicas e 

com uma importância crescente, fruto da crescente dependência mundial de tecnologia e 

comunicações. 

6.2 - Dificuldades encontradas 

As maiores dificuldades encontradas, para além da quase totalidade de temas abordados 

no projecto serem completamente desconhecidos, prenderam-se com a dificuldade de acesso 

às máquinas em tempo útil, o que veio condicionar o tempo útil para levar a cabo a 

implementação da prova de conceito. 

A utilização de máquinas remotas, e o facto de se estar a alterar mecanismos de 

autenticação destas, revelou-se também um constrangimento, já que em diversas ocasiões se 

perdeu o acesso a estas, devido às alterações testadas, sendo que o restabelecimento do 

mesmo se revelou moroso já que implicava o acesso físico às máquinas.  

O facto de utilizar sistemas operativos proprietários a nível dos mainframes revelou por 

algumas vezes complicada a obtenção de documentação de suporte, não estando esta por 

vezes livremente acessível.   
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6.3 - Trabalhos Futuros 

Após a conclusão com sucesso do trabalho considera-se que seria importante vir a 

explorar a tecnologia de smart card para autenticação, assim como métodos biométricos 

como forma de complementar o processo de autenticação. 

Embora o preço dos leitores, tanto de smart cards como de qualquer opção biométrica 

seja ainda demasiado elevado para permitir a aquisição de todos os que seriam necessários é 

apenas uma questão de tempo até atingirem valores que possam tornar tal aquisição viável, 

como característico de qualquer artigo tecnológico, a vulgarização de qualquer um deles 

como método de autenticação a médio prazo não seria assim uma surpresa, existindo já no 

mercado dispositivos que conjugam ambos os leitores. 

Atendendo às capacidades disponibilizadas pelo Cartão do Cidadão, assim como o facto de 

que a médio prazo todos os cidadãos portugueses terão um associado, o que representa a 

quase totalidade de funcionários do Banco BPI, seria interessante explorar a sua utilização no 

processo de autenticação na rede. 
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Anexo I 

Ficheiros utilizados em ambiente Linux. 

 

1. /etc/krb5.conf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

2. /etc/ldap.conf 

 

############################################### 
## ldap.conf for Windows Server 2003 
############################################### 
 
host 10.154.59.2 
base dc=windows-ad,dc=testes,dc=loc 
uri ldap://windows-ad.testes.loc/ 
 
binddn cn=ldap,cn=Users,dc=windows-ad,dc=testes,dc=loc 
bindpw Testes123 
scope sub 
bind_timelimit 15 
timelimit 15 
ssl no 
referrals no 
 
nss_base_passwd dc=windows-ad,dc=testes,dc=loc?sub 
nss_base_shadow dc=windows-ad,dc=testes,dc=loc?sub 
nss_base_group dc=windows-ad,dc=testes,dc=loc?sub?&(object Category=group)(gidnumber=*) 
nss_map_objectclass posixAccount user 
nss_map_objectclass shadowAccount user 
nss_map_objectclass posixGroup group 
nss_map_attribute gecos cn 
nss_map_attribute homeDirectory unixHomeDirectory 
nss_map_attribute uniqueMember member 
nss_initgroups_ignoreusers backup,bin,daemon,games,gnats,irc,klog, 
landscape,ldap,libuuid,list,lp,mail,man,messagebus,news,proxy,root,sshd,sync,sys,syslog,uuc
p,www-data 

 

3. /etc/nsswitch.conf 

 

######################################### 
# /etc/nsswitch.conf 
######################################### 
passwd: files ldap 
shadow: files ldap 
group: files ldap 
hosts: files dns wins 
networks: files dns 
services: files 
protocols: files 
rpc: files 
ethers: files 
netmasks: files 
netgroup: files nis 
publickey: files 
bootparams: files 
automount: files nis 

aliases: files 
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4. /etc/pam.d/ 
 
# 
# /etc/pam.d/common-auth 
# 
auth required pam_env.so 
auth sufficient pam_krb5.so 

auth required pam_unix2.so 

 
 
# 
# /etc/pam.d/common-account 
# 
account sufficient pam_krb5.so 

account required pam_unix2.so 

 
 
# 
# /etc/pam.d/common-password 
# 
password required pam_pwcheck.so nullok 
password required pam_unix2.so nullok use_first_pass use_authtok 
 
 
# 
# /etc/pam.d/common-session 
# 
session required pam_limits.so 
session required pam_unix2.so 

session required pam_mkhomedir.so umask=0077 skel=/etc/skel 
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Anexo II 

Ficheiros utilizados em ambiente HP-UX. 

 

1. /etc/krb5.conf 

 

 [libdefaults] 

default_realm = WINDOWS-AD.TESTES.LOC 

default_tkt_enctypes = DES-CBC-CRC 

default_tgs_enctypes = DES-CBC-CRC 

ccache_type = 2 

checksum_type = 1 

[realms] 

WINDOWS-AD.TESTES.LOC = { 

kdc = sgalsql01.windows-ad2.testes.loc:88 

admin_server = sgalsql01.windows-ad.testes.loc 

kpasswd_server = sgalsql01.windows-ad.testes.loc 

} 

[domain_realm] 

windows-ad.testes.loc = WINDOWS-AD.TESTES.LOC 

.windows-ad.testes.loc = windows-ad.testes.loc 

[logging] 

kdc = FILE:/var/ad/krb5kdc.log 

admin_server = FILE:/var/ad/kad.in.log 

default = FILE:/var/ad/krb5lib.log 

/etc/krb5.conf 

 

2. /etc/pam.conf 

 

# Authentication management 

# login auth sufficient / 

usr/lib/security/libpam_krb5.1 

login auth required /usr/lib/security/libpam_unix.1 try_first_pass 

su auth sufficient /usr/lib/security/libpam_krb5.1 

su auth required /usr/lib/security/libpam_unix.1 try_first_pass 

dtlogin auth sufficient /usr/lib/security/libpam_krb5.1 

dtlogin auth required /usr/lib/security/libpam_unix.1 try_first_pass 

dtaction auth sufficient /usr/lib/security/libpam_krb5.1 

dtaction auth required /usr/lib/security/libpam_unix.1 try_first_pass 

ftp auth sufficient /usr/lib/security/libpam_krb5.1 
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ftp auth required /usr/lib/security/libpam_unix.1 try_first_pass 

OTHER auth required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

# 

# Account management 

# login account sufficient / 

usr/lib/security/libpam_krb5.1 

login account required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

su account sufficient /usr/lib/security/libpam_krb5.1 

su account required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

dtlogin account sufficient /usr/lib/security/libpam_krb5.1 

dtlogin account required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

dtaction account sufficient /usr/lib/security/libpam_krb5.1 

dtaction account required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

ftp account sufficient /usr/lib/security/libpam_krb5.1 

ftp account required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

OTHER account required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

# 

# Session management 

# login session sufficient / 

usr/lib/security/libpam_krb5.1 

login session required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

dtlogin session sufficient /usr/lib/security/libpam_krb5.1 

dtlogin session required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

dtaction session sufficient /usr/lib/security/libpam_krb5.1 

dtaction session required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

OTHER session required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

# 

# Password management 

# login password sufficient / 

usr/lib/security/libpam_krb5.1 

login password required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

passwd password sufficient /usr/lib/security/libpam_krb5.1 

passwd password required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

dtlogin password sufficient /usr/lib/security/libpam_krb5.1 

dtlogin password required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

dtaction password sufficient /usr/lib/security/libpam_krb5.1 

dtaction password required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

OTHER password required /usr/lib/security/libpam_unix.1 

 

 

3. /etc/nsswitch.ldap 

 

passwd: files ldap 

group: files ldap 

hosts: dns files ldap 

networks: files ldap 
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protocols: files ldap 

rpc: files ldap 

publickey: ldap [NOTFOUND=return] files 

netgroup: files ldap 

automount: files ldap 

aliases: files 

services: files ldap 

ipnodes: dns files 

 

 

4. /etc/services 

 

kerberos5 88/udp kdc # Kerberos V5 kdc 

kerberos5 88/tcp kdc # Kerberos V5 kdc 

kerberos-sec 88/udp kdc # Kerberos V5 kdc 

kerberos-sec 88/tcp kdc # Kerberos V5 kdc 

kerberos 750/udp kdc # Kerberos V5 kdc 

kerberos 750/tcp kdc # Kerberos V5 kdc 

klogin 543/tcp # Kerberos rlogin -kfall 

kshell 544/tcp cmd # Kerberos remote shell 

kerberos-adm 749/tcp # Kerberos 5 admin/changepw 

kerberos-adm 749/udp # Kerberos 5 admin/changepw 

krb5_prop 754/tcp # Kerberos slave propagation 

kerberos-adm 464/udp # Kerberos Password Change protocol 

kerberos-cpw 464/tcp # Kerberos Password Change protocol 
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Anexo III 

Ficheiros utilizados em ambiente AIX. 

 

1. /etc/krb5/krb5.conf 

 

[libdefaults] 

default_realm = WINDOWS-AD.TESTES.LOC 

default_keytab_name = FILE:/etc/krb5/krb5.keytab 

default_tkt_enctypes = des-cbc-md5 des-cbc-crc 

default_tgs_enctypes = des-cbc-md5 des-cbc-crc 

[realms] 

WINDOWS-AD.TESTES.LOC = { 

kdc = servidor.windows-ad.testes.loc:88 

admin_server = servidor.windows-ad.testes.loc:749 

default_domain = windows-ad.testes.loc 

} 

[domain_realm] 

.windows-ad.testes.loc = WINDOWS-AD.TESTES.LOC 

servidor.windows-ad.testes.loc = WINDOWS-AD.TESTES.LOC 

[logging] 

kdc = FILE:/var/krb5/log/krb5kdc.log 

admin_server = FILE:/var/krb5/log/kadmin.log 

default = FILE:/var/krb5/log/krb5lib.log 

 

2. /etc/security/ldap/ldap.cfg 

 

# LDAP Servers  

ldapservers:windows-ad.testes.loc  

# LDAP server  

binddn:cn=ldap,cn=Users,dc=example,dc=com  

bindpwd:Testes123  

# Attribute Map Path. 

userattrmappath:/etc/security/ldap/MSSFU30user.map 

groupattrmappath:/etc/security/ldap/MSSFU30group.map 

# Base DN  

userbasedn:cn=Users,dc=example,dc=com  

groupbasedn:cn=Users,dc=example,dc=com  

# LDAP class definitions  

userclasses:User  

groupclasses:Group  
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3. /usr/lib/security/methods.cfg  

 

KRB5A: 

program = /usr/lib/security/KRB5A 

options = authonly 

LDAP: 

program = /usr/lib/security/LDAP 

program_64 = /usr/lib/security/LDAP64 

KRB5ALDAP: 

options = db=LDAP,auth=KRB5A 

 

4. /etc/security/ldap/ldap.cfg 

 

# Whether to use Kerberos for initial bind to the server. 

# useKRB5 - valid value is either "yes" or "no". Default is "no". 

# krbprincipal - Kerberos principal used to bind to the server. 

# krbkeypath - Path to the kerberos keytab, default to 

# /etc/security/ldap/krb5.keytab 

# krbcmddir - Directory that contains the Kerberos kinit command. 

# Default to /usr/krb5/bin/. 

useKRB5: yes 

krbprincipal:host/bs01b08.example.com 

krbkeypath:/etc/krb5/krb5.keytab 

krbcmddir:/usr/krb5/bin/ 

 

5. /etc/pam/pam.conf 

 

# Authentication 

# 

dtaction auth required /usr/lib/security/pam_aix 

dtsession auth required /usr/lib/security/pam_aix 

dtlogin auth required /usr/lib/security/pam_aix 

ftp auth required /usr/lib/security/pam_aix 

imap auth required /usr/lib/security/pam_aix 

login auth sufficient /usr/lib/security/KRB5A 

login auth required /usr/lib/security/pam_aix try_first_pass 

rexec auth required /usr/lib/security/pam_aix 

rlogin auth sufficient /usr/lib/security/pam_rhosts_auth 

rlogin auth required /usr/lib/security/pam_aix 

rsh auth required /usr/lib/security/pam_rhosts_auth 

snapp auth required /usr/lib/security/pam_aix 

su auth sufficient /usr/lib/security/pam_allowroot 

su auth required /usr/lib/security/pam_aix 

telnet auth required /usr/lib/security/pam_aix 

OTHER auth required /usr/lib/security/pam_prohibit 
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# 

# Account Management 

# 

dtlogin account required /usr/lib/security/pam_aix 

ftp account required /usr/lib/security/pam_aix 

login account required /usr/lib/security/pam_aix 

rexec account required /usr/lib/security/pam_aix 

rlogin account required /usr/lib/security/pam_aix 

rsh account required /usr/lib/security/pam_aix 

su account sufficient /usr/lib/security/pam_allowroot 

su account required /usr/lib/security/pam_aix 

telnet account required /usr/lib/security/pam_aix 

OTHER account required /usr/lib/security/pam_prohibit 

# 

# Password Management 

# 

dtlogin password required /usr/lib/security/pam_aix 

login password required /usr/lib/security/pam_aix 

passwd password required /usr/lib/security/pam_aix 

rlogin password required /usr/lib/security/pam_aix 

su password required /usr/lib/security/pam_aix 

telnet password required /usr/lib/security/pam_aix 

OTHER password required /usr/lib/security/pam_prohibit 

# 

# Session Management 

# 

dtlogin session required /usr/lib/security/pam_aix 

ftp session required /usr/lib/security/pam_aix 

imap session required /usr/lib/security/pam_aix 

login session required /usr/lib/security/pam_aix 

rexec session required /usr/lib/security/pam_aix 

rlogin session required /usr/lib/security/pam_aix 

rsh session required /usr/lib/security/pam_aix 

snapp session required /usr/lib/security/pam_aix 

su session required /usr/lib/security/pam_aix 

telnet session required /usr/lib/security/pam_aix 

OTHER session required /usr/lib/security/pam_prohibit 

websm_rlogin auth sufficient /usr/lib/security/pam_rhosts_auth 

websm_rlogin auth required /usr/lib/security/pam_aix use_new_state 

websm_su auth sufficient /usr/lib/security/pam_aix 

websm_su auth required /usr/lib/security/pam_aix 

websm_rlogin account required /usr/lib/security/pam_aix mode=S_RLOGIN 

websm_su account sufficient /usr/lib/security/pam_aix mode=S_SU 

websm_su account required /usr/lib/security/pam_aix mode=S_SU 

websm_rlogin password required /usr/lib/security/pam_aix use_new_state try_first_pass 

websm_su password required /usr/lib/security/pam_aix try_first_pass 
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websm_rlogin session required /usr/lib/security/pam_aix 

websm_su session required /usr/lib/security/pam_aix 

 

 

 

 

 

 

 

 


