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Al entorn de la administració pública, el estudi i el coneixement 
dels certificats digitals es massa complexe degut al elevat nombre 
de conceptes que intervenen. Cal descomposar per parts i seguir 
un ordre natural per arrivar a entendre tot el relacionat amb els 
certificats digitals sense deixar-se distreure per tantes confusions 
existents.  
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Funció hash

Aplicada a un document, el resultat d'una funció hash és un 
nombre que exhibeix tres propietats interessants:

- La seva representació té una longitud fixa i és independent
  de la mida del document.

- No es pot recuperar el document a partir del nombre.

- Idealment, donats dos documents diferents, mai resultarà el 
  mateix nombre en aplicar la mateixa funció hash sobre cadascun 
  d'ells.
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Xifrat simètric

S'utilitza una mateixa clau per xifrar i desxifrar. Encara que la seva 
implementació sol ser molt eficient, presenta el problema de 
distribució de claus: per a cada destinatari o per cada document es 
requereix una clau diferent.
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Xifrat asimètric

S'utilitzen dues claus: una de pública i una altra privada (secreta). 
Estan relacionades matemàticament: donada una clau pública, 
només hi ha una única clau privada que li correspon. Es xifra amb 
la clau pública del destinatari i aquest desxifra amb la seva clau 
privada. Actualment es sol implementar mitjançant l'algoritme RSA 
el qual limita la mida del missatge en funció de la mida de les claus 
emprades.
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Signatura digital

El resultat d'aplicar una funció hash a un document es xifra amb la 
clau privada (secreta) del signant donant lloc al valor de la 
signatura. Aquest valor s'adjunta al document i l'interessat en 
validar la signatura utilitzarà la clau pública del signant per 
desxifrar el valor de la funció hash calculat per aquest. La 
signatura és vàlida quan el valor desxifrat coincideix amb el 
resultat d'aplicar la mateixa funció hash al document.
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Certificat digital

Com se sap a qui pertany una clau pública? Només és un nombre. 
Una autoritat reconeguda i de confiança comprova la identitat 
associada a una clau pública i ho certifica: signa digitalment un 
document donant lloc a un certificat digital. El certificat digital conté 
doncs en un arxiu informàtic una clau pública, la identitat 
associada a la clau pública i la signatura de l'autoritat de 
certificació.
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Certificat digital
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Infraestructura de clau pública

Per facilitar la interoperabilitat dels certificats digitals es especifica 
una infraestructura de clau pública coneguda com PKI X.509. 
S'afegeixen atributs, període de validesa i usos previstos a un 
certificat digital per augmentar la seva seguretat en els sistemes 
que el processen. Es defineixen procediments i recomanacions per 
a la administració i gestió (validació i revocació) de certificats 
digitals. També es defineixen les notacions i els formats per 
especificar i emmagatzemar respectivament, els certificats digitals: 
ASN.1, DER, PEM i PKCS#12.
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Segell de temps

Un segell digital certifica l'existència d'un document abans d'un 
determinat moment. Una autoritat reconeguda i de confiança signa 
digitalment un document que conté una data/hora i el valor de una 
funció hash aplicada al document com a referència unívoca al 
mateix.
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Aplicació del certificat digital: SSL/TLS

Utilitzant certificats digitals aplicats entre la capa HTTP i TCP es 
pot aconseguir autenticació del servidor o del client i permetre un 
intercanvi inicial de claus per xifrar l'intercanvi de dades afegint 
confidencialitat a la comunicació. Amb això es fa més segur el 
tràfic de dades a internet.
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Aplicació del certificat digital: S/MIME

Permet el xifrat o signatura de correus electrònics. Per a això es 
combinen mètodes de xifrat simètric i certificats digitals (xifrat 
asimètric) aconseguint crear un embolcall digital que resol el 
problema de distribució de claus i el problema de la limitació de la 
mida del missatge en relació amb la mida de la clau inherent al 
algoritme de xifrat asimètric RSA.
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Aspectes legals

Per a l'acceptació i el reconeixement dels certificats digitals, a més 
de la publicació de les pràctiques de certificació per part de cada 
autoritat de certificació és necessari un marc legal a nivell de 
govern. Bàsicament, la llei defineix el certificat digital reconegut 
legalment, determina el reconeixement legal de la signatura digital 
i regula les activitats de les autoritats de certificació. Aquest any 
2016 entra en vigor el reglament europeo UE 910/2014 que 
deroga la llei d'àmbit nacional 59/2003.
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Signatura avançada

Segueix sent vàlida una signatura digital quan el certificat 
necessari per a la seva validació hagi caducat o hagi estat 
revocat? Si es reuneixen les evidències de validesa d'un certificat 
digital en el moment de la signatura d'un document adjuntant-les al 
document signat I aplicant un segell de temps a tot el conjunt, serà 
possible determinar al futur que la signatura va ser vàlida en el seu 
moment. Això indueix a una nova estructura de dades en la qual 
es poden incorporar els conceptes de co-signatura (signatura del 
mateix document) i contra-signatura (signatura de successives 
signatures). En resulten les signatures avançades XAdES per 
documents XML, CAdES per documents CMS (S/MIME o PDF) i 
PAdES per documents PDF.
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