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Certificados de dispositivos da IoT

 ■ X.509 SSL/TLS/End Entity 
certificados

 ■ Cliente certificados
 ■ Certificados de Assinatura de 

Código
 ■ 802.1AR certificados
 ■ IDevID (certidões de nascimento) 
 ■ LDevID (Certificados operacionais) 
 ■ A plataforma de identidade da IoT 

baseada em PKI e os certificados 
de identidade do dispositivo 
protegem a autenticação, 
criptografia e integridade dos 
dados de um dispositivo da IoT, 
protegendo-o durante todo o seu 
ciclo de vida. 

 ■ O recurso de inventário de 
certificados simplifica, protege e 
centraliza o armazenamento de 
certificados. 

 ■ Perfis e modelos de certificado 
personalizáveis atendem 
aos requisitos exclusivos do 
ecossistema da IoT. 

 ■ A arquitetura de certificados DevID 
protege dispositivos, ecossistemas 
e cadeias de suprimentos  da IoT 
contra ameaças emergentes. 

SArmazene certificados em um repositório seguro e centralizado 
Personalize perfis e modelos para atender aos requisitos de 
autenticação 

Certificados de dispositivos da IoT e inventário 

BENEFÍCIOS

Um certificado de dispositivo é um componente essencial de uma 
infraestrutura de chave pública (PKI) da Internet das Coisas (IoT). Ele 
protege a identidade e permite a autenticação. A PKI é o mecanismo de 
credenciamento real para a segurança da IoT. A Plataforma de Identidades 
para a IoT da GlobalSign suporta certificados X.509 SSL/TLS/Entidade 
Final e certificados 802.1AR (IDevID e LDevID). 

Crie identidades de dispositivo fortes e únicas 
Um certificado de dispositivo tem vários nomes: certificado de segurança, 
certificado digital, certificado PKI ou certificado de identidade do 
dispositivo. É um arquivo codificado eletronicamente, emitido por uma 

autoridade certificadora (AC), que vincula 
um par de chaves matematicamente 
relacionado a um dispositivo, criando uma 
identidade de dispositivo forte e exclusiva e 
fornecendo as credenciais necessárias para 
protegê-lo. Os certificados de identidade do 
dispositivo são a prova da autenticidade de 
um endpoint.
Na IoT, a identidade do dispositivo refere-
se normalmente a um dispositivo, endpoint 
ou gateway da IoT, mas pode se referir 

a um usuário, serviço, cliente, aplicativo ou um ecossistema inteiro. No 
caso de assinatura de código, ela certifica que o autor e distribuidor das 
atualizações de software é quem diz ser e que ele é confiável e seguro. 
Quando usada em uma PKI, ela protege a autenticação, criptografia e 
integridade dos dados, protegendo-os durante todo o seu ciclo de vida. 

Armazene certificados em um repositório seguro e centralizado 
O armazenamento de certificados é uma preocupação crescente 
para empresas que gerenciam centenas ou milhares de certificados. 
A Plataforma de Identidades para a IoT da GlobalSign foi projetada 
especificamente para a IoT, e o IoT Edge Enroll – nosso serviço de registro 
– atende às necessidades das empresas que procuram registro de PKI 
integrado respaldado por certificados de AC. Um recurso importante de 
nossa solução da IoT é um Inventário de Certificados: um banco de dados 
de certificados emitidos armazenados em um único local centralizado para 
obter informações de certificados consistentes e recuperáveis. 
O Inventário de Certificados, com armazenamento seguro de certificados, 
pode ser consultado para se encontrar números de identificação internos, 
certificados emitidos pela AC emissora, status do 
certificado (emitido, revogado, desconhecido) ou outros 
detalhes importantes do certificado. Ele elimina o 
armazenamento manual em vários locais para facilitar o 
gerenciamento. 

Personalize perfis e modelos de certificados para 
atender aos requisitos complicados de autenticação da 
IoT   
Os perfis de certificado X.509 padrão não se encaixam 

 Para quem se destinam os 
certificados digitais da IoT? 

 ■ Fabricantes de dispositivos da 
IoT, inclusive componentes com 
identidades autenticadas por 
certificado (IDevIDs) em seus 
produtos conectados.

 ■ Operadores essenciais de 
infraestrutura que buscam 
reduzir os custos operacionais e 
a responsabilidade de registros, 
inscrição e gerenciamento de 
dispositivos no local. 

 ■ Fabricantes de semicondutores que 
produzem microcontroladores com 
identidade incorporada ou TPMs 
(Módulo de Plataforma Confiável) 
para criar vantagem competitiva 
para a segurança da cadeia de 
suprimentos posterior.

 ■  Desenvolvedores da IoT que 
desejam proteger a identidade do 
dispositivo desde a produção até a 
implementação.



Sobre a GlobalSign

A GlobalSign é o fornecedor líder de soluções confiáveis de identidade e segurança 
digital que permitem às pequenas e grandes empresas de todo o mundo, bem como 
às empresas fornecedoras de serviços na nuvem e às empresas inovadoras na área 
da Internet das Coisas (IoT), assegurar as comunicações on-line, gerenciar milhões 
de identidades digitais verificadas e automatizar a autenticação e criptografia. A sua 
infraestrutura de chave pública (PKI) escalável e suas soluções de identidade suportam 
bilhões de serviços, dispositivos, pessoas e coisas que compõem a Internet de Todas as 
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IEEE 802.1AR, baseado em certificados X.509, 
é um padrão internacional amplamente aceito 
para identidade segura de dispositivos em redes 
locais e metropolitanas. Ele introduz o conceito de 
Identificadores de Dispositivos Seguros (DevIDs) 
projetados para serem usados como credenciais de 

autenticação de dispositivos 
seguros interoperáveis. A 
GlobalSign suporta este 
padrão. 
Nesse modelo, cada 
dispositivo da IoT recebe 
uma certidão de nascimento 
que pode ser trocada ou 
usada para validar um 

certificado operacional quando ele é implantado. 
A certidão de nascimento ou identidade inicial do 
dispositivo (IDevID) costuma ter prazo longo e é 
idealmente protegida por hardware seguro, como 
um Módulo de Plataforma Confiável (TPM). Ela 
corresponde à identidade principal do dispositivo. 
Ela protege a identidade de um dispositivo na cadeia 
de suprimentos, assim como no armazenamento 
em um armazém ou durante o envio do fabricante 
ao comprador. Uma identidade do dispositivo local 
(LDevID) é um certificado de nível de acesso com 
relevância local e menor duração que fornece 
acesso a um ambiente implementado. Ela é 
semelhante a uma carteira de motorista. 
Este modelo é útil principalmente para a agilidade 
criptográfica, ou a capacidade de responder ao 
algoritmo criptográfico e às principais ameaças, 
provocadas pelo avanço da computação quântica. 
As empresas que usam a arquitetura IDevID para 
LDevID podem se adaptar às ameaças alterando 
algoritmos, cadeias de confiança e suposições de 
segurança em todo o ciclo de vida do dispositivo 
e em larga escala por meio de uma resposta 
automatizada. Conforme surgem ameaças, a 
arquitetura DevID também gerencia a rotatividade 
de certificados ou a reinscrição de credenciais de 
acesso para garantir ainda mais proteção. 

Essa abordagem oferece uma resposta robusta, 
flexível e ponderada a ameaças imprevisíveis. 
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em todos os casos de uso da IoT. Os dispositivos 
da IoT e os ambientes aos quais eles se conectam 
são únicos, exigindo configuração de certificado 
individualizada para se alinhar aos dispositivos e 
ambientes que eles protegem. 
O certificado X.509 v3 permite a definição de 
extensão privada, como identificador de chave de 
autoridade, políticas de certificado, restrições de 
política, uso de chave, uso de chave estendido 
e outros, para associar atributos adicionais a 
identidades de endpoint.
De acordo com a RFC 5280, a complementação 
de sua especificação permite que as empresas “… 
atendam aos requisitos de domínios ou ambientes 
de aplicativos especializados com autorização, 
garantia ou requisitos operacionais adicionais”. 
Um modelo de certificado é um formato baseado 
em regras ou um conjunto de parâmetros que a 
AC GlobalSign usa para aceitar uma solicitação 
de assinatura de certificado (CSR). Eles também 
podem ser personalizados para definir os detalhes 
do certificado ao fornecer certificados, para que 
todos os certificados do cliente sejam consistentes e 
repetíveis, garantindo a integridade do certificado e 
dos dados, bem como autenticação segura. 
Nosso IoT Edge Enroll inclui um mecanismo 
de modelagem de certificado exclusivo para se 
conseguir isso. Ele cria um mapeamento lógico 
dos dados de certificado modelo e é capaz de 
gerar dinamicamente campos de certificado 
personalizados a partir de fontes externas, fazendo 
autenticação com base em políticas de registro. 
Ele faz isso aproveitando a arquitetura de plug-in 
extensível nativa do IoT Edge Enroll, para que os 
clientes obtenham consistência de fornecimento 
seguro.  

Proteja dispositivos e cadeias de suprimentos contra 
ameaças emergentes 
As proteções de certificados estão evoluindo. 
Embora muitas instâncias ainda empreguem o 
modelo de arquitetura X.509 para PKI, estão 
surgindo modelos mais avançados projetados para 
proteger identidades contra ameaças de cadeia de 
suprimentos e computação quântica.
 O padrão para identidade de dispositivos seguros 
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