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Redes de Computadores
Aula 22

Aula passada
Multimídia em redes

Aula de hoje
Segurança em redes
Princípios
Criptografia
Autenticação
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O que é Segurança em Redes?

Segurança é a garantia de 
certas propriedades

Confidencialidade: somente o transmissor e o 
respectivo receptor conseguem ler mensagem

Autenticação: receptor quer confirmar identidade 
do transmissor (e vice-versa)

Integridade: mensagem não deve ser alterada 
sem que seja detectado

Acesso e disponibilidade: serviços de rede 
devem estar sempre acessíveis e disponível aos 
usuários
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Amigos e Inimigos: 
Ana, Bruno e Carla

Personagens conhecidos no mundo da segurança

Ana e Bruno (amantes!) desejam se comunicar de 
forma “segura”

Carla (invasora) pode interceptar, inserir, apagar, 
modificar mensagens

dados dados

Ana
Bruno

Carla

canal de comunicação
inseguro

Como garantir
comunicação segura?
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Quem são Ana, Bruno e Carla?

... pessoas reais, que querem se comunicar!

Navegador/Servidor Web fazendo uma transação 
comercial eletrônica

Aplicação cliente/servidor de banco on-line

Servidor DNS

Roteadores trocando tabelas de roteamento

Qualquer exemplo onde a
comunicação segura for necessária!
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Criptografia
Base para construção de comunicação segura

Uso mais comum: codificar mensagens 
tornado-as incompreensíveis a um estranho

Idéia:

mensagem
texto

mensagem
texto

mensagem
cifrada

K
A

Algoritmo p/
cifrar

Algoritmo p/
decifrar

Chave de 
Ana p/ cifrar 
texto

Chave de 
Bruno p/ 
decifrar

K
B

Duas classes de algoritmos

Chave simétrica e chave pública/privada
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Criptografia com Chave 
Simétrica

Chave utilizada no algoritmo para cifrar é 
idêntica a chave utilizada no algoritmo para 
decifrar

Ana e Bruno compartilham um segredo

a chave simétrica

K
A

Chave de 
Ana p/ cifrar 
texto

Chave de 
Bruno p/ 
decifrar

K
B=
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Chave Simétrica: Exemplo
Cifra da substituição: substituir uma símbolo por 
outro

exemplo com texto: substituir uma letra do 
alfabeto por outra

Texto original: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Texto cifrado: mnbvcxzasdfghjklpoiuytrewq

Ex.: Texto original: bruno eu te amo. ana
Texto cifrado: noyjk cy uc mhk. mjm

Chave é o mapeamento entre as letras

Precisa ser conhecido pelo transmissor e receptor



   

Figueiredo – 2011

Quebrando 
Cifra da Substituição

Decifrar o texto cifrado sem conhecer a chave

Supor que conhecemos o algoritmo (nem sempre é 
o caso)

Mensagem cifrada:  iczyomjbm xombm

Força bruta: tentar todas as possibilidades (todos 
os mapeamentos)

O quão difícil é isto?

Como quebrar esta cifra?

Análise estatística: explorar padrão de 
ocorrência das letras (letra “a” ocorre mais vezes 
que letra “z”)
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Criptografia com Chave 
Simétrica: DES

Segurança da “Cifra da Substituição” é baixa

Fácil de ser quebrada

DES: Data Encryption Standard

Outro algoritmo de criptografia com chave 
simétrica

Padrão americano, chave com 56 bits
Segurança do DES

Atualmente não é muito seguro. Pode ser 
quebrado com força bruta em 4 meses!

Maior segurança

Texto cifrado 3 vezes (3DES), com chaves distintas
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DES: Estrutura do Algoritmo

Opera com blocos de 64 bits
(cifra 64 bits de dados de 
cada vez)

Permutação inicial dos bits

16 rodadas de aplicação de 
uma função

Chave de 48 bits em cada 
rodada (derivada da chave 
principal)

Permutação final do bloco
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Criptografia com Chave 
Pública/Privada

Criptografia com chave 
simétrica

Transmissor e receptor 
precisam compartilhar 
um segredo (a chave)

Como decidir o valor do 
segredo antes de iniciar 
comunicação?

E se as duas partes 
nunca se encontraram?

Criptografia com chave 
pública/privada

Abordagem radicalmente 
diferente (final dos anos 
70)

Transmissor e receptor 
não precisam 
compartilhar um segredo

Chave pública é de 
conhecimento de todos

Chave privada é de 
conhecimento apenas do 
receptor
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Criptografia com Chave 
Pública/Privada

Bruno gera um par de chaves: uma pública a outra 
privada (chaves acopladas)

Ana utiliza chave pública de Bruno para cifrar 
mensagem

Bruno utiliza chave privada para decifrar mensagem

mensagem
texto

mensagem
texto

mensagem
cifradaAlgoritmo p/

cifrar
Algoritmo p/

decifrar

Chave 
pública de 
Bruno

K 
B
+

Chave 
privada de 
Bruno

K 
B
-

K  (m)
B
+
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Algoritmos de Chave Pública

Notação: K  (m)
B
+

K   (m)
B
-

Mensagem m cifrada com 
chave pública de Bruno

Mensagem m cifrada com 
chave privada de Bruno

Prerrogativas:

1) precisamos ter          e          tal que:K  ( . )
B
+

K   ( . )
B
-

K  (K  (m))  =  m 
BB

- +

2) dado a chave pública          , deve ser 
“impossível” calcular a chave privada  

K  (m)
B
+

Algoritmo RSA (Rivest, Shamir, Adleman)

muito utilizado hoje em dia
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Propriedades do RSA
Propriedade muito útil (usada depois):

K  (K  (m))  =  m 
BB

- +
K  (K  (m))  BB

+ -
=

Chave pública 
aplicada 
primeiro, 

seguida da 
chave privada

Chave privada 
aplicada 
primeiro, 

seguida da 
chave pública

Resultado é o mesmo!
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Autenticação
Objetivo: Bruno quer que Ana prove a 
identidade dela para ele

Bruno quer ter certeza absoluta de estar 
comunicando com Ana

Protocolo ap 1.0: Ana envia mensagem: 
“Sou eu, a Ana.”

“Sou eu, a Ana”

Problema de 
segurança?
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Autenticação
Objetivo: Bruno quer que Ana prove a 
identidade dela para ela

Carla pode enviar a mesma mensagem!

Bruno não sabe que está recebendo de Carla

Protocolo ap 1.0 não funciona!

“Sou eu, a Ana”
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Autenticação: nova tentativa
Protocolo ap 2.0: Ana envia mensagem 
“Sou eu, a Ana” em um pacote contendo 
seu endereço IP como origem (que Bruno 
conhece)

“Sou eu, a Ana”Endereço
IP da Ana

Pacote IP transmitido
por Ana

Problema de 
segurança?
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Autenticação: nova tentativa
Protocolo ap 2.0: Ana envia mensagem 
“Sou eu, a Ana” em um pacote contendo 
seu endereço IP como origem (que Bruno 
conhece)

“Sou eu, a Ana”Endereço
IP da Ana

Pacote IP transmitido
por Carla (IP forjado)

Carla forja endereço IP de Ana (constrói e transmite 
pacote com endereço IP de origem forjado)

Internet de hoje permite isto!
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Autenticação: outra tentativa
Protocolo ap 3.0: Ana envia mensagem 
“Sou eu, a Ana” juntamente com senha 
compartilhado com Bruno

OKEndereço
IP da Ana

“Sou eu, a Ana”Endereço
IP da Ana

Senha

Problema de 
segurança?
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Autenticação: outra tentativa
Protocolo ap 3.0: Ana envia mensagem “Sou eu, a 
Ana” juntamente com senha compartilhado com 
Bruno

OKEndereço
IP da Ana

“Sou eu, a Ana”Endereço
IP da Ana

Senha

“Sou eu, a Ana”Endereço
IP da Ana

Senha

Ataque de Playback: Carla grava mensagem 
legítima de Ana e depois envia a Bruno
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Autenticação: mais uma
Objetivo: Evitar o ataque de playback

Nonce: número R usado somente uma vez na vida

Protocolo ap 4.0: Ana prova que está do outro lado 
da linha retornando a Bob o nonce enviado por ele 
cifrado!

“Sou eu, a Ana”

R

K    (R)
A-B

Ana está “viva” e somente ela sabe a chave para 
cifrar o nonce. Bruno decifra o que chegou e 
verifica se está correto.

Problemas?
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Autenticação: ap 5.0
ap 4.0 precisava utilizar chave simétrica

Autenticação via chave pública/privada

Protocolo ap 5.0: Ana enviar nonce cifrado com sua 
chave privada. Bob verifica usando chave pública 
da Ana

Problemas?

“Sou eu, a Ana”

R
Bruno verifica

K   (R)A
-

“me envie sua chave pública”

K  A
+

(K  (R)) = R
A

-
K  
A
+

E sabe que somente Ana
tem a chave privada
que cifrou R, tal que

(K  (R)) = RA
-

K  A
+
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Falha de Segurança no ap 5.0
Ataque do homen-no-meio (“Man-in-the-middle 
attack”)

Invasor está no meio da comunicação

Recebe e modifica todos os pacotes

Carla finge ser Ana (para Bruno) e finge ser Bruno 
(para Ana)

Como conduzir o ataque?
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Falha de Segurança no ap 5.0

“Sou eu, a Ana” “Sou eu, a Ana”

R

C
K   (R)

-

“me envie sua chave pública”

C
K   

+A
K   (R)

-

“me envie sua chave pública”

A
K   

+

R

Carla gera par de chaves público/privada

Bruno verifica 
nonce. Acha estar
comunicando-se
com Ana!Ana acha estar

comunicando-se 
com Bruno!

Tanto Ana quanto Bruno não suspeitam que Carla está 
no meio da comunicação!
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Falha de Segurança no ap 5.0

“Sou eu, a Ana” “Sou eu, a Ana”

C
K   (m)
+

C
m = K  (K   (m))+

C
-

Carla recebe

Envia m a Ana cifrada 
com a chave pública de 

Ana

A
K  (m)
+

A
m = K  (K   (m))+

A
-

Bruno pensa ter chave pública de Ana

Na verdade, chave é de Carla

Permite a Carla a decifrar comunicação futura!

. . .

m = “eu te amo, Ana”

Não levanta suspeita!
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Ataque do “homen-no-meio”

Difícil detectar que existe um invasor

Ana e Bruno recebem tudo que eles enviam 
para o outro

Carla impersona Ana (para Bruno) e Bruno (para 
Ana) 

Problema real: Bruno não conhece a chave 
pública de Ana. Precisa confiar no que recebe!

Solução: Garantir que a chave recebida é 
realmente de Ana (certificados)
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