
RNP/REF/0211

GT –  Diretórios:

Uma Arquitetura de Autenticação e Autorização para a
Universidade Brasileira

Osvaldo Carvalho Noemi Rodriguez Elias Procópio Duarte Jr.
UFMG PUC-Rio UFPR

Julho de 2003

Este documento tem como objetivo descrever o projeto de estruturação  do grupo de trabalho GT –
Diretórios, responsável pelo desenvolvimento do projeto piloto para a  demonstração do uso de
diretórios LDAP por instituições de ensino e pesquisa utilizando a infra-estrutura e o apoio da RNP.



GT-Diretórios: Uma Arquitetura de TI para a Universidade Brasileira 2

Sumário

1. Introdução............................................................................................................................................................2
2. Sumário Executivo..............................................................................................................................................2
3. Motivação.............................................................................................................................................................3
4. Descrição da proposta.......................................................................................................................................4
5. Transferência de Tecnologia..........................................................................................................................77
6. Contatos .............................................................................................................................................................77
7. Referências .......................................................................................................................................................88

1.

Introdução

Este documento apresenta a descrição, motivação, objetivo e proposta do Grupo de Trabalho (GT) de
Diretórios - Uma Arquitetura de Autenticação e Autorização para a Universidade Brasileira, em
resposta ao edital GT-RNP 2003.
O GT-Diretórios é proposto de forma a investigar e propor uma solução para uso de diretórios pela
comunidade de ensino e pesquisa afiliada à RNP, como instituições qualificadas.

2.

Sumário Executivo

O GT-Diretórios   e Aplicações Educacionais será executado conjuntamente pela Universidade
Federal do Paraná, pela PUC do Rio de Janeiro, e pela Universidade Federal de Minas Gerais.  Os
resultados esperados deste projeto são:

§ Rede de Servidores LDAP. Implantação do projeto piloto de uma rede de servidores LDAP para
laboratórios de acesso espalhados pelos dois campi e cinco unidades isoladas da UFMG. Estes
servidores ofereceriam essencialmente autenticação, permitindo a qualquer membro da
comunidade universitária da UFMG o acesso a terminais públicos através de um mesmo login e
senha.
§ Estudos de desempenho e disponibilidade. Realização de experimentos com diferentes estruturas

de replicação e de estruturação de diretórios, para obtenção de conhecimentos e recomendações
de implantação a serem disponibilizados para instituições interessadas na implantação de
diretórios.
§ Serviço Web para Registro de Eventos. Desenvolvimento do projeto piloto de um serviço

centralizado de eventos como congressos e simpósios, que poderia ser aproveitado por todas as
universidades através de conexões SOAP com autenticação LDAP. Réplicas do serviço poderiam
ser colocadas em pontos estratégicos do país pela RNP, garantindo desempenho e
disponibilidade.
§ Middleware para Vídeo sob Demanda. Projeto piloto de Implantação, usando LDAP, de um serviço

de busca e identificação de vídeos, com autenticação e autorização também via LDAP.
§ Cursos. Material didático e uma oferta de cursos introdutórios sobre LDAP, OpenLDAP, criação de

diretórios e desenvolvimento de aplicações que usam LDAP.
§ Criação de um Fórum Diretórios. Uso de um forum eletrônico para definição do esquema LDAP

brEduPerson, estendendo o esquema eduPerson[1] para o contexto brasileiro, discutido e
acordado entre as universidades. A adoção de um esquema comum para estes diretórios
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possibilitaria a estruturação de uma arquitetura de tecnologia de informação para o nosso ensino
superior. Para obter a legitimidade necessária para a posterior aceitação deste padrão, nós
propomos a criação e gestão de um site cooperativo para discussão de TI universitária.

3.

Motivação

Instituições de ensino superior brasileiras têm estruturas e problemas similares. Com a atual carência
de recursos financeiros e com os altos custos de desenvolvimento e manutenção de sistemas de
tecnologia da informação, nada mais natural do que pensar no compartilhamento de soluções para
problemas similares  Entretanto este compartilhamento não é nada fácil: cada universidade tem em
operação uma série de aplicações legadas, algumas em uso há décadas, com os processos
funcionais correspondentes (matrículas, contratações, etc.) já estabelecidos no modus vivendi   destas
instituições. O custo de uma substituição abrupta desta infra-estrutura, ou então da adaptação caso a
caso das aplicações às peculiaridades de cada instituição, inviabiliza tentativas de aproveitamento de
soluções comuns. Como um exemplo, o lançamento da produção intelectual, uma necessidade
comum a todas as universidades que fazem pesquisa, é no momento objeto de esforços
independentes e redundantes de diversas universidades, como o desenvolvimento pela UFRJ do
sistema SIGMA, e pela UFMG do sistema Opus.
Este projeto tem como objetivo indicar um caminho para uma maior uniformização da infra-estrutura
de TI das universidades brasileiras, através do uso de diretórios e de serviços Web. Com o uso de
diretórios, e mais especificamente de diretórios no padrão LDAP, a estrutura de autenticação e de
autorização de aplicações seria facilmente transportável de um lugar para outro. Com o uso de
serviços Web, aplicações já existentes - através de um processo conhecido como "modernização de
legado" - adquiririam uma interface comum, e permitiriam o aproveitamento de soluções com um
esforço muito reduzido. A figura abaixo nos mostra o que poderia ser uma aplicação de diário de
classe aproveitável por qualquer instituição que possua um diretório LDAP em conformidade com o o

esquema1 brEduPerson a
ser definido.
Nossa contribuição
consistirá na produção de
um projeto piloto de
implantação de LDAP em
escala real, no estudo de
alternativas para melhor
desempenho e
confiabilidade, no
desenvolvimento de
aplicações que demonstrem
o potencial do uso destas
ferramentas e que atendam
a necessidades reais das
universidades, e no
desenvolvimento de

                                                                
1 Um esquema de diretório consiste na definição de um conjunto de atributos comuns a todas as entradas.
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material didático que permitam à RNP uma melhor divulgação das vantagens da adoção desta
estrutura por nossas instituições.
Os executores deste GT já possuem alguma experiência com diretórios e com tecnologia de
informação para universidades. O Grupo de Trabalho de Diretórios (GT-Dir), executado pela PUC-Rio
em 2002/2003, disponibilizou no ano passado um piloto nacional que já está em funcionamento,
envolvendo instituições do sudeste, nordeste e sul do país. Durante esse ano foram estudados o
serviço e do padrão LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), assim como  e o software LDAP de
domínio público, o OpenLDAP.  Foram também implementados dois experimentos piloto, um deles
uma aplicação tradicional de diretórios, contendo informações pessoais sobre pesquisadores e alunos,
porém com o diferencial de integrar cinco instituições distintas, e o outro uma aplicação na área de
vídeo sob demanda, desenvolvida em conjunto com o GT de Vídeo Digital (GT-VD).
Por sua vez o grupo da UFMG tem grande experiência com tecnologia de informação universitária.
Desde o fim de 1999 o Programa Grude[9,10] vem sendo executado, com os seguintes projetos já
implantados:

• Sistema GERUS (Gerência de Usuários): base relacional que consolida dados sobre pessoas
e seus vínculos com a UFMG, controla a admissão de novos usuários, e alimenta com estes
dados os diretórios da universidade;

• Portal corporativo[8]: apresentação racional de informações e aplicações personalizadas de
acordo com os vínculos do usuário com a UFMG e suas preferências.

• Sistema Opus[12]: base para lançamento da produção intelectual da UFMG, com integração
com Lattes e DataCapes.

• Administração e-learning: integração administrativa do LearningSpace com os sistemas
acadêmicos da UFMG

O sucesso do programa pode ser medido pela adesão voluntária de mais de 7000 usuários[13].

4.

Descrição da proposta

As atividades a serem executadas por este GT consistem em uma implantação prática de uma rede
de servidores LDAP para autenticação em laboratórios de acesso, em estudos de desempenho e
confiabilidade,  no desenvolvimento de um serviço Web para registro de eventos acadêmicos e de um
serviço de diretório para vídeo sob demanda, na especificação do esquema brEduPerson e no
desenvolvimento de cursos sobre diretórios. Descrevemos a seguir cada uma destas atividades.

4.1.

Implantação de uma rede de servidores LDAP

Uma das principais utilidades de um diretório institucional é o serviço de autenticação unificado para
acesso a equipamentos. Dentro do programa Grude, a UFMG dispõe de um diretório OpenLDAP que
já está sendo usado para autenticação de usuários em laboratórios de acesso compostos por
servidores e máquinas Linux. Existem já em funcionamento um laboratório no Departamento de
Bioquímica e Imunologia, e outro na Escola de Educação Física, que podem ser utilizados diretamente
por qualquer pessoa que possua login e senha no Grude. Em cada um destes laboratórios está
instalado um servidor OpenLDAP independente; cada servidor LDAP é alimentado com os mesmos
dados, provenientes de nossa base de usuários, o que mantém a coerência entre os servidores.
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Esta não é a forma ideal de se implantar este serviço de autenticação. O OpenLDAP possui
mecanismos de réplica automática que não estão sendo utilizados. A autenticação em si está lenta,
provocando queixas dos usuários. Piores problemas vêm ainda do lado da segurança: os laboratórios
são administrados por pessoas sem vínculos com a TI central da UFMG, que podem sem qualquer
constrangimento rodar quebra-senhas e efetuar outros ataques sobre a base de usuários. Tal nível de
confiança não pode ser estendido à toda a UFMG.
O objetivo desta atividade é exatamente conhecer melhor as formas de implantação, de administração
e de dimensionamento de servidores LDAP, através da implantação em escala real de uma rede de
servidores que ofereça este serviço de autenticação para toda a UFMG, mantendo a coerência dos
dados sobre os usuários e eliminando os problemas de segurança e de desempenho. A UFMG
contará aqui com o apoio das instituições parceiras, que fornecerão parâmetros e recomendações
resultantes de seus trabalhos na atividade de estudos de desempenho e confiabilidade.

4.2.

Estudos de desempenho e confiabilidade

Durante o GT-Dir 2002/2003 foram realizados diversos testes na instalação e configuração do servidor
OpenLDAP, mas os diretórios não chegaram a ser populados com uma massa de dados relevante.
Como objetivo do piloto, tínhamos apenas uma população de 50 entradas em cada instituição. Para
recomendar o uso de um serviço de diretórios como ferramenta institucional, precisamos ter uma idéia
da capacidade e desempenho do sistema. Para isso, nos propomos a utilizar os dados reais da UFMG
e alimentar um servidor para verificar seu desempenho em diferentes situações. Além da
escalabilidade diante do crescimento do número de entradas, precisamos também verificar como o
servidor se comporta diante de uma grande taxa de requisições. Pretendemos usar o cluster de 64
máquinas atualmente disponível no Laboratório de Paralelismo (LabPar) da PUC-Rio, além do
Laboratório de Redes e Sistemas Distribuídos (LaRSis) da UFPR, para verificar o desempenho dos
servidores em tais situações.
O servidor OpenLDAP oferece facilidades para replicação, permitindo que as mesmas entradas sejam
replicadas em diversos servidores. Esse mecanismo pode ser útil tanto para aumentar a
disponibilidade do serviço como para melhorar o tempo de acesso a ele. No GT-Dir anterior fizemos
testes iniciais com o mecanismo de replicação. A partir dos dados resultantes do estudo de
escalabilidade descrito no parágrafo anterior, pretendemos agora gerar recomendações sobre o
dimensionamento da replicação em função de números de entradas e de aplicações usuárias. Em
relação à melhoria de disponibilidade do serviço, estamos propondo uma arquitetura de replicação
semi-ativa de sub-árvores, incorporando a noção de agrupamento para permitir que as informações
sejam disponibilizadas em vários nodos do sistema, buscando tanto aumentar sua confiabilidade como
seu desempenho, na medida em que vários nodos poderão responder às mesmas consultas. A
arquitetura proposta consiste da codificação na própria estrutura do diretório dos participantes de um
grupo de replicação, bem como os itens de informação a serem replicados. A técnica de replicação
semi-ativa permite que a consulta seja efetuada em qualquer nodo do grupo, mas um líder é o
responsável único pela sua atualização, sendo, no caso do diretório, definido como o próprio
sistema autônomo que disponibiliza as informações.

4.3.

Desenvolvimento de um serviço de registro de eventos

Diversas universidades desenvolveram recentemente sistemas de lançamento de sua produção
intelectual, como o SIGMA da UFRJ, ou o Opus na UFMG. Uma parte comum a todos estes sistemas
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é o registro de eventos como congressos, simpósios e demais encontros científicos. Quando se pensa
que os eventos são os mesmos para todos, percebe-se que está havendo uma multiplicação de
esforços para um mesmo serviço. Ora, um serviço centralizado poderia ser aproveitado por todas as
universidades, através de conexões SOAP. Réplicas do serviço poderiam ser colocadas em pontos
estratégicos pela RNP, garantindo desempenho e disponibilidade. O registro de eventos e de suas
realizações poderia ser feito diretamente pelas entidades promotoras, o que garantiria a qualidade das
informações, e também permitiria a divulgação antecipada de chamadas de trabalho, abertura de
inscrições, dentre outras vantagens.

4.4.

Serviço de diretório para vídeo sob demanda

No período 2002/2003, em conjunto com o GT de Vídeo Digital, foi definido um esquema LDAP de
descrição de vídeos e desenvolvemos uma aplicação de busca em diretórios contendo entradas nesse
esquema. Como continuação de nosso trabalho em conjunto com o GT-VD, pretendemos estender
esse esquema e aplicação para que levem em consideração também a questão de autorizações. Para
verificar as autorizações associadas ao usuário que está realizando uma consulta, precisaremos
autenticar esse usuário e verificar os seus papéis, o que levará a uma integração do diretório de
vídeos com o diretório de pessoas.
Cabe aqui observar que estas duas atividades (4.3 e 4.4) apresentam desafios de autenticação  e de
autorização interessantes. Enquanto que o serviço de autenticação via LDAP proposto na atividade
4.1 envolve apenas pessoas ligadas a uma única instituição, temos nestas duas atividades um serviço
de autenticação essencialmente multi-institucional.

4.5

Desenvolvimento de cursos

Nesta atividade serão produzidos materiais didáticos para apoio aos seguintes cursos:
• Introdução ao LDAP. Curso introdutório, apresentando os conceitos básicos e vantagens do

uso de diretórios. O público alvo é formado por responsáveis por tecnologia de informação de
instituições de ensino e pesquisa.

• Administração OpenLDAP. Aspectos práticos para a instalação e configuração de servidores
OpenLDAP. abordando aspectos de desempenho, disponibilidade e segurança. O público
alvo é formado por gerentes de rede e administradores de sistemas.

• Diretórios para IES. Curso sobre construção de diretórios com aproveitamento de bases
legadas, apresentando técnicas para conciliação de registros e abordando aspectos como a
logística de identificação pessoal segura, o tratamento de múltiplas afiliações, metodologias
de atualização e a retro-alimentação de bases legadas pelo diretório. O público alvo é
formado por desenvolvedores de diretórios institucionais.

• Desenvolvimento de aplicações habilitadas para diretórios. Curso sobre o uso da interface
JNDI para o desenvolvimento de aplicações Java "LDAP-enabled", isto é, de aplicações cujo
sistema de autenticação e de autorização se baseia em um diretório LDAP. O público alvo é
formado por desenvolvedores de aplicações para instituições de ensino e pesquisa.

4.6.

Forum LDAP
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Um esquema LDAP impõe uma normalização das informações contidas em um diretório LDAP. Esta
uniformidade permite a construção de aplicações que, ao utilizar um diretório, contam com a
obediência às normas definidas pelo esquema. Diversas iniciativas de definição de esquemas LDAP
voltadas para a educação superior estão em curso no mundo[1,5,14], com destaque para o esquema
eduPerson, adotado por muitas universidades nos Estados Unidos. Com o apoio da RNP
pretendemos criar um forum de discussões sobre um esquema LDAP para instituições de ensino e
pesquisa brasileiras.

5.

Transferência de Tecnologia

O conjunto de cursos a serem desenvolvidos pelo GT deverá em princípio incorporar toda a
experiência adquirida pelos executantes na construção do piloto e nos experimentos de desempenho
e confiabilidade. Toda a documentação relativa à instalação LDAP da UFMG estará disponível para a
RNP e também para toda a comunidade universitária brasileira.

6.
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