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Objetivos ICP-EDU I

• Desenvolver o software necessário para a operação
e a gestão confiáveis de uma Infra-estrutura de
Chaves Públicas dirigida ao meio universitário.

• Disponibilizar este software para livre utilização no
meio acadêmico.

• Prover a documentação necessária.



Objetivos ICP-EDU II

• Desenvolver o hardware e seu firmware
necessários para a operação e a gestão confiáveis
das chaves privadas dos Componentes de uma
Infra-estrutura de Chaves Públicas e Aplicações
dirigidas ao meio universitário.

• Disponibilizar este equipamento a preço de custo
para livre utilização no meio acadêmico.

• Prover a documentação necessária.



Objetivos específicos ICP-EDU II

• O custo de reprodução de HSM deverá ser inferior
a R$ 1000,00

• Criação de um pacote de SO baseado em
OpenBSD para
– servidor Web Seguro; AC; AR; SSH, Diretório Público

OpenLDAP



Aplicações do HSM
• Servidores WEB seguros

– transações seguras pela WEB

• AC

• AR

• Acelerador Criptográfico

• Virtual Private Networks (VPNs)
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O sistema Gestor-ICP

• Scripts em php com software de apoio para a
implantação do núcleo operacional (ACs + ARs).

• Grande preocupação com flexibilidade:
– com ele, qualquer universidade pode montar sua ICP local

com a estrutura que desejar
– o próprio sistema pode ser usado para subordinar-se a uma

AC da ICP-EDU

• Implantação gradual de uma ICP-EDU envolvendo
todas as universidades do país.



Definição de HSM
Módulo de Hardware Criptográfico(HSM), 

é um dispositivo de processamento criptográfico e 
gestão de chaves criptográficas  que mantém conformidade 

com normas de construção de hardware, levando 
em consideração os mais diversos ataques aos 

processos criptográficos que ele protege, e assim 
garantido a sua segurança e a salva-guarda parâmetros 

críticos de segurança por ele protegidos



Normas
• Um módulo de hardware criptográfico

normalmente segue normas de construção e
uso
– FIPS PUB 140-2
– ITSEC Common Criteria (ISO/IEC 15408)



FIPS 140-2
• Publicada pelo NIST do governo americano
• Especificação de requisitos de conformidade
• Classifica os equipamentos em níveis

crescentes
• Leva em consideração projeto, especificação,

ambiente operacional, contenções de ataques
e autenticação



FIPS 140-2 Nível 1
• Valor da informação protegida não é muito

alto
• Operação com algoritmos e funções

previamente aprovadas em outras FIPS
PUB

• Nenhum requisito de segurança física
• Não necessário um sistema operacional

comprovadamente seguro



FIPS 140-2 Nível 2
• Detecção de acesso físico ao dispositivo
• Autenticação baseada em papeis
• Sistema operacional compatível com a

definição de critérios comuns para proteção
de perfis



FIPS 140-2 Nível 3
• Segurança física mais elaborada
• Evitar e responder as tentativas de invasão
• Mecanismo de identificação baseados na

identidade -> papéis
• Separação dos caminhos de dados



FIPS 140-2 Nível 4
• Envelope completo de proteção ao módulo
• Circuito zerador
• Detecção de mudanças ambientais
• Testes rigorosos de suas condições internas



FIPS 140-2
Condições Gerais

• Máquina de Estados Finitos
• Modelo de gerenciamento de chaves
• Geradores de números aleatórios aprovados
• Métodos de auto-teste em conformidade
• Métodos de teste na inicialização e

desligamento



FIPS 140-2
Condições Gerais

• A liberação de chaves para o mundo externo
deve ser feita sempre na forma cifrada

• Para os níveis 3 e 4 a proteção da chave
privada enquanto fora do módulo, deve ser
feita através de segredo compartilhado

• Aprovados pelo Programa de Validação de
Módulos Criptográficos



Módulos Comerciais
• Voltados sempre ao mercado

– Servidores Seguros(>97%)
– ICP (<3%)

• São certificados nos mais variados níveis
• Foco e compatibilidade com soluções livres
• Homologação/Desenvolvimento segundo

uma norma é essencial



Módulos Comerciais Comuns
Compatíveis com OpenSSL

• AEP - ACCE SureWare Keyper Professional
– Fips 140-1, nível 4, 160 RSA/seg, US$ 17.500

• AEP - ACCE SureWare Keyper PCI
– Fips 140-1, nível 3, 160 RSA/seg, US$ 8.500

• Atalla/HP - ACE NSP
– Fips 140-2, nível 3, 300 RSA/seg, não informado o preço

• Rainbow - CryptoSwift HSM
– Fips 140-1, nível 3, 150 RSA/seg, US$ 17.350

• IBM 4758-002 PC
– Fips 140-1, nível 4, 300 RSA/seg, US$ 7.500

• Ncipher - nShield F3
– Fips 140-2, nível 3, 400 RSA/seg, US$ 22.000

• Ncipher - nForce 800/1600 PCI
– Fips 140-2, nível 3, 160 RSA/seg, US$ 14.000



Projeto RNP
• Hardware
• Sistema Operacional Embarcado
• Biblioteca Criptográfica
• Aplicação Gestora
• Protocolos de Uso/Gerenciamento



Requisitos Mínimos
• Requisitos impostos pela norma
• Adequação ao nível 3 ou 4 da norma
• Principais entidades de hardware
• Software Aberto e Livre



Diagrama Funcional
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Estratégia de Desenvolvimento
*4 etapas

• Sistema no PC
• Soekris

– Placa Mãe e Processador Criptográfico
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Sistema Operacional
• OpenBSD
• Segurança como objeto de desenvolvimento
• Atendimento aos requisitos da norma
• Licença Livre
• Fácil de embarcar



Sistema Operacional
OpenBSD

• Código previamente auditado
• Produzido em países que não regulam a

exportação de criptografia
• Rotinas criptográficas que isentam

implementações de hardware
• Projeto Stephanie (Execução Segura de

Código)
• Baixo consumo de hardware



OpenSSL

• Biblioteca de funções criptográficas
– Algoritmos de criptografia simétrica
– Algoritmos de criptografia assimétrica
– Funções de resumo criptográfico
– Geradores de números aleatórios
– Suporte ao gerenciamento de certificados

digitais
– Gerenciamento de chaves criptográficas
– Gerenciamentos de números grandes



OpenSSL

• Comunicar com módulos de hardware
seguro

• Não sofre regulação de exportação de
nenhum pais

• Atenta aos padrões da indústria e
organismos internacionais

• Submetido ao teste de padronização da
norma FIPS PUB 140-2 Nível 1
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Requisitos Finais do Módulo

• O HSM terá um gabinete isolado, com fonte de
alimentação própria

• A comunicação entre o HSM e a máquina
hospedeira será através de uma  porta USB

• O provedor deverá desenvolver duas engines para
OpenSSL
– máquina hospedeira
– aplicação no HSM

• propostas para três tecnologias distintas
– ARM, FPGA e FPGA



Requisitos Finais do Módulo

• Número ideal de 100 assinaturas RSA por
segundo, com limite inferior de 10

• Inclusão de Sensores
– invasão, temperatura, umidade relativa,  luminosidade,

movimento, remoção de tampa (aberturas), Hall,
eletromagnético,  detecção de mecânica por resina

• Teclado e display externos
– Canal USB

• Unidade leitora de smartcard externa ou interna
• Gabinete simples



• Memórias
– Para programas e SO 64MBytes (flash), expansível
– Primária 64MBytes com possibilidade de 256/512MBytes (RAM)
– cripto de 32kBytes
– LOG do circuito zerador

• Rotinas criptográficas necessárias
– Assimétricas: ECC, RSA, DH, Elgamal, DSA;
– Simétricas: DES, 3DES, AES, twofish, serpent, RC4;
– Resumos: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512;
– Tempos máximos de geração de chaves: melhor que 5 minutos

para chaves de 4096 bits (RSA)
– Tamanho do módulo: 8192 para unidade aritmética modular.
– Tamanhos de corpos: 160, 384, 192 para ECC;

Requisitos Finais do Módulo



Requisitos Finais do Módulo

• Garantia de pelo menos 1 ano;
• 4 portas USB
• estação hospedeira, leitor de smartcard, teclado e display
• Gerador de números realmente aleatórios com taxa mínima

de 100kbps.
• Bateria ou capacitor para acionar circuito zerador de

parâmetros críticos
• Relógio (RTC)
• hardware compatível com OpenBSD. A idéia é

desenvolver a aplicação em C++ ou Java



Proposta Comercial
Custo de Desenvolvimento X Custo do Eqto Final (FOB)

• ARM- PSA -> R$ 460,00
– R$ 187.600,00

• FPGA-PSF -> R$ 645,00 ~ 909,00
– R$ 222.885,00 ~ 229.216,00

• HSM-USB -> R$ 849,00 ~ 1.110,00
– R$ 258.376,00 ~ 264.640,00

Interno

Externo



Condições de Contratação
• Prazo 12 meses

– 3 placas PSA à RNP além daquelas utilizadas no
desenvolvimento intermediário

• Compromete-se a vender placas ao preço de custo
• falência ou encerramento da companhia

– transferir a propriedade intelectual do projeto para a
RNP

• Mantém a propriedade industrial e intelectual do
produto desenvolvido por ela, hardware e software
ou combinação dos dois



Considerações Finais
• 4 etapas de desenvolvimento

– Risco menor até etapa 3
– Todos operacionais

• Etapas
– 1 - Custo de um PC
– 2 - R$ 2.000,00
– 3 - R$ 2.000,00 com sensores
– 4 - Desenvolvimento do hardware HSM

• 3 propostas: R$ 460,00 a R$ 1100,00
• pagamento de parte do desenvolvimento

• Pacote de SO baseado em OpenBSD
– servidor Web Seguro; AC; AR; SSH, Diretório Público

OpenLDAP

Pequeno Risco

Grande Risco


