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3. Resumo 

O conceito da autenticação única (Single Sign-On – SSO) permite que um usuário 
efetue o processo de autenticação uma única vez e usufrua desta informação positiva 
de autenticação em todos os sistemas que for acessar, dentro de seu domínio de 
segurança. Este projeto tem como foco o desenvolvimento de uma infra-estrutura 
orientada a serviços que garanta a autenticação SSO mesmo diante de diferentes 
domínios administrativos e mecanismos de autenticação. O protótipo a ser 
desenvolvido engloba um serviço de emissão e validação de diferentes credenciais de 
autenticação (baseadas no Kerberos, certificados X.509 e usuário e senha) e um 
serviço para tradução de credenciais de segurança que permita a interação entre 
provedores de serviços de um domínio Shibboleth  com provedores que não fazem 
parte deste domínio. 
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6. Sumário executivo 

6.1 Identificação e Caracterização do Problema 

A demanda pelo compartilhamento das informações de forma transparente e segura 
entre diferentes domínios administrativos e a necessidade de estabelecimento de 
redes colaborativas são exigências cada vez mais atuais, principalmente, no contexto 
das redes nacionais de pesquisa e educação (National Research and Education 
Network - NREN), como a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Clientes, 
provedores de identidades e de serviços são as entidades que se fazem presentes 
neste domínio e almejam algum tipo de interação. Neste cenário, duas barreiras a 
serem transpostas são: a heterogeneidade das infra-estruturas de segurança, 
presentes nos diversos domínios administrativos e de segurança; e o gerenciamento 
de identidades federadas feito tanto por provedores de serviços quanto por clientes. 

As redes colaborativas são formadas por entidades oriundas de instituições de 
diferentes e que podem ter sido desenvolvidas em linguagens de diferentes, 
usufruírem de tecnologias de segurança diferentes, operarem em sistemas de 
hardware e software diferentes, etc. Um suporte a essa heterogeneidade é essencial 
para garantir que a rede possa atender o maior número possível de participantes. Um 
conceito que vem se solidificando para a construção de redes colaborativas é o de 
Arquitetura Orientada a Serviços (AOS), com serviços que implementam interfaces 
bem definidas e as aplicações distribuídas são então constituídas através da 
composição e combinação dos vários serviços disponíveis [Weerawarana et al. 2005]. 

Um conceito fundamental para a compreensão das infra-estruturas de suporte às 
redes colaborativas é o de federação de serviços, definido no contexto deste trabalho 
como: uma forma de associação dos parceiros de uma rede colaborativa que usa um 
conjunto comum de atributos, práticas e políticas para trocar informações e 
compartilhar serviços, possibilitando a cooperação entre os membros da federação1. 
Uma federação é basicamente composta por consumidores de serviços (clientes), 
provedores de serviços (Service Provider - SP) e provedores de identidades (Identity 
Provider - IdP). Provedores de serviços são entidades que disponibilizam serviços 
para os parceiros da federação, consumidores de serviços são entidades ou serviços 
que usufruem dos serviços disponibilizados nos provedores de serviços e provedores 

                                                        
1 Baseado nas definições de federação encontradas na Federação Incommon 

(http://www.incommonfederation.org/), WS-Federation e [Rabelo 2008]. 
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de identidade são entidades que atuam como um serviço de autenticação para 
consumidores de serviços e como serviço de autenticação da origem do dado para 
provedores de serviços. IdPs atuam como Terceiras-Partes Confiáveis (TPC) tanto 
para o consumidor quanto para o provedor de serviços. 

Por fazerem uso de tecnologias padrões (HTTP, SAML, XML) os Serviços Web são 
ideias para a composição de uma camada de infra-estrutura para as trocas de 
informações em uma rede colaborativa. Esta camada, ao fornecer funcionalidades de 
coordenação e de cooperação, permite que relações de negócios e de parcerias entre 
empresas e instituições de ensino e pesquisa sejam estabelecidas de maneira simples 
e dinâmica. Com o uso desta tecnologia, as aplicações podem executar múltiplos 
saltos, envolvendo múltiplas operações em vários serviços. 

Em sistemas distribuídos, os modelos usuais de autorização se apoiam em uma 
autoridade de autenticação para mediar a confiança entre partes desconhecidas 
(terceira parte confiável). Desta forma, as interações entre partes distintas (cliente e 
provedor) são alcançadas pela apresentação de credenciais emitidas por uma 
autoridade de autenticação em quem ambas as partes confiam. Em ambientes mais 
complexos como as redes colaborativas, este modelo de simples intermediação se 
apresenta como limitado, já que cada domínio possui suas próprias políticas, infra-
estruturas de segurança e formas particulares de gerenciar as identidades dos 
principais [Jøsang et al. 2005]. Por exemplo, um membro de uma rede acadêmica de 
ensino e pesquisa, para acessar de forma segura recursos presentes em provedores 
de serviços em diferentes universidades, este deve estar filiado a cada um desses 
provedores.  Em cada acesso a estes recursos, o cliente necessita fornecer dados de 
identificação e atributos próprios a cada um destes serviços para ter sua identidade 
autenticada. 

Para evitar esses problemas, provedores e clientes que usam a mesma tecnologia de 
segurança, devem se agrupar em domínios (federações de serviços) para compartilhar 
informações e confiar em uma terceira parte para mediar suas autenticações. Além 
disso, domínios distintos podem formar relações de confiança entre si, permitindo que 
a autenticação de um destes possa ser transposta para os domínios associados. Essa 
forma da autenticação segue a abordagem Single Sign On (SSO), contudo, mesmo 
partindo do pressuposto de que as relações de confiança já estejam previamente 
estabelecidas, ainda assim há diversos desafios para transpor as credenciais de 
autenticação. Domínios administrativos possuem autonomia para decidir suas políticas 
e tecnologias de segurança, ou seja, precisa haver suporte para a autenticação SSO 
mesmo diante de domínios parceiros; estes podem usar diferentes tecnologias de 
segurança [de Mello et al. 2009b]. 

Identidades Federadas e o Shibboleth  
O gerenciamento de identidades consiste de um sistema integrado de políticas, 
processos de negócios e tecnologias que permite às organizações proverem recursos 
de forma segura, somente aos seus usuários. O gerenciamento de identidade também 
envolve aspectos relacionados com a definição, certificação e gerenciamento do ciclo 
de vida das identidades digitais, infra-estruturas para troca e validação dessas 
informações, juntamente com os aspectos legais. Diversos modelos foram propostos 



 5 

para o gerenciamento de identidades e em [Jøsang et al. 2005]  é apresentada uma 
breve descrição de alguns modelos. 

O modelo de gerenciamento de identidades federadas surgiu para suprir as 
necessidades apresentadas pelo modelo de gerenciamento tradicional. Neste tipo de 
ambiente, é definido o conceito de domínio, nos quais estão presentes os provedores 
de serviço, de identidades e de credenciais, por exemplo, relacionados a uma 
determinada empresa.  

No ambiente de identidades federadas, são estabelecidos acordos entre os domínios, 
os quais permitem que identidades locais a um domínio sejam reconhecidas nos 
demais domínios participantes do acordo. A federação de domínios de identificação dá 
a impressão ao usuário de possuir um identificador único válido em todos domínios 
que compõem a federação. Os usuários podem continuar a manter seus 
identificadores locais, porém o simples fato de possuírem tal identificador permite que 
os mesmos possam acessar serviços presentes em qualquer domínio da federação. 

O projeto Shibolleth é uma implementação aberta deste modelo de gerenciamento de 
identidade federada. O projeto visa a troca de informações, de forma segura e 
interoperável, entre sítios web, permitindo que usuários (utilizando de navegadores 
web) de um determinado campus possam usufruir de recursos presentes em outros 
campi, garantindo ainda a privacidade dos usuários. O Shibboleth requer que cada 
sítio possua um mecanismo para autenticar seus usuários, usando como suporte as 
tecnologias de segurança subjacentes adotadas em seus domínios. O fato do 
Shibboleth ser voltado exclusivamente para a interação entre navegadores e sítios 
web, não permite que sua infra-estrutura possa ser usada em outras aplicações 
orientadas a serviço. 

No contexto das Redes Nacionais de Pesquisa e Educação, pode-se citar como 
exemplo de infra-estrutura orientada a serviço para redes colaborativas o middleware 
que faz o gerenciamento de acessos e identidades da rede colaborativa Internet22. 
Este middleware garante o acesso aos serviços da rede somente para pessoas 
autorizadas.  Neste middleware, o mesmo serviço de gerenciamento de identidade é 
usado para acessar todas as aplicações. Mas ainda, muitos projetos estão em 
desenvolvimento no contexto deste middleware. Dentre estes podemos destacar: o 
Shibbollet3, a ferramenta de gerenciamento de grupos Gouper4 e a plataforma para 
trabalhos colaborativos COmanage5.  Os membros da rede colaborativa da Internet2, 
já usufruem as funcionalidades deste middleware através da federação de serviços 
InCommon. A missão desta federação é criar e prover suporte a um framework comum 
para o gerenciamento confiável de acesso a recursos compartilhados para os 
parceiros da Internet2. Em abril de 2009, a comunidade desta federação era formada 
por mais de 3.6 milhões de usuários finais. 

O portfólio de serviços oferecidos pelas NREN tem crescido a cada ano. Desde 2008, 
a RNP reúne instituições de ensino e pesquisa brasileiras em uma rede de confiança 

                                                        
2 http://www.internet2.edu/middleware 
3 http://shibboleth.internet2.edu 
4 http://grouper.internet2.edu/ 
5 http://middleware.internet2.edu/co/ 



 6 

chamada Federação CAFe - Comunidade Acadêmica Federada6, na qual cada 
instituição parceira é responsável por autenticar e prover informações de seus 
usuários para provedores de serviços autorizados pertencentes a esta federação. 

Caracterização da proposta 
A partir da contextualização apresentada, pode-se formular as seguintes questões de 
pesquisa e desenvolvimento, indicando os desafios a serem enfrentados pelo projeto 
nesta proposta: 

 Como garantir a transposição de credenciais de autenticação por diferentes 
domínios administrativos e de segurança através de um ambiente federado?  

 É possível que aplicações do domínio Shibboleth interajam com serviços web 
que estejam fora desse domínio, garantindo a autenticação SSO ? 

 Como garantir a interoperabilidade entre as principais formas de autenticação 
(login/senha,x.509 e kerberos) ? 

Estas questões estão concentradas numa situação bastante freqüente onde diferentes 
domínios fundamentam suas políticas de segurança em diferentes tecnologias de 
segurança. E esta é a verdadeira barreira na transposição de credenciais de 
autenticação.  

6.2 Objetivos geral e específicos 

Objetivo Geral 

Desenvolver uma infra-estrutura orientada a serviços que garanta (1) o gerenciamento 
de identidades federadas com suporte a diferentes mecanismos de autenticação e (2) 
a integração de provedores de serviços de diferentes domínios administrativos e de 
segurança. 

Objetivos Específicos 

- Analisar as implicações para o gerenciamento de identidades diante de provedores 
com suporte a diferentes mecanismos de autenticação, tais como Kerberos, X.509, 
login/senha.  

- Analisar os padrões de segurança para a arquitetura orientada a serviço que visem o 
provimento do single sign-on (SSO), além das principais implementações destes.  

- Conceber um serviço de emissão e validação de diferentes credenciais de 
autenticação (baseadas no Kerberos, certificados X.509 e usuário e senha) 

- Conceber um serviço para tradução de credenciais de segurança que permita a 
interação entre provedores de serviços de um domínio Shibboleth (p. ex. a Federação 
Cafe) com provedores que não fazem parte deste domínio. 

 

6.3 Metodologia 

A natureza deste trabalho é uma pesquisa aplicada. Será utilizado nesta pesquisa o 
método de experimentação através do desenvolvimento e avaliação de um protótipo 
                                                        
6Baseada no Shibbollet. 
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que envolverá os Serviços para Transposição de Credenciais de Autenticação 
Federadas. A abordagem desta pesquisa é qualitativa, pois não requer o uso de 
métodos e técnicas estatísticas. 

A validação de conceitos, algoritmos e protocolos que serão desenvolvidos será 
realizada seguindo técnicas de engenharia de software e ferramentas de simulação de 
sistemas serão usadas para avaliar aspectos de desempenho e escalabilidade. Os 
softwares implementados passarão por testes tanto de software quanto de 
desempenho. 

A gestão desse projeto se dará através de reuniões periódicas com os membros da 
equipe. Além dessas reuniões, estão previstos seminários com a participação de 
alunos e demais pesquisadores que participam do GSED (Grupo de Sistemas 
Embarcados e Distribuídos)7 da Univali e do GCSEG (Grupo de Computação Segura e 
Confiável)8 da UFSC, grupos parceiros que já desenvolvem juntos pesquisas nesta 
área. A ferramenta de apoio a gestão de projetos DotProject será utilizada para 
acompanhamento de todas as etapas e atividades especificadas. Reuniões semanais, 
seminários e relatórios serão utilizados para verificar a evolução dos trabalhos. 

6.4 Cronograma 

 

 Dez Jan Fev  Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 
Estudo bibliográfico X X X          
Definição dos serviços para 
Transposição de Credenciais de 
Autenticação Federadas 

  X X   
 

      

Definição e Desenvolvimento do 
Protótipo 

    X X X X     

Avaliação do Protótipo        X X X   
Documentação e Divulgação de 
Resultados 

          X X 

 

7. Ambiente para testes do protótipo 

Para realização dos testes do protótipo (serviços propostos) os equipamentos 
necessários para hospedar os serviços constam no orçamento. Porém,para avaliar a 
integração de provedores de serviços de diferentes domínios administrativos e de 
segurança, será necessário usufruir dos serviços e provedores já disponíveis na 
Federação CAFe. Alguns experimentos de desempenho e escalabilidade podem 
também ser realizados no ambiente PlanetLab. 

 

                                                        
7 http://www.univali.br/gsed  
8 http://www.das.ufsc.br/gcseg  
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