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1. Concepção do serviço 

1.1. Resumo 

A Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) da RNP está fundamentada sobre a 

infraestrutura de autenticação e autorização do framework  Shibboleth, que oferece 

autenticação (Single Sign-on – SSO) para os membros da federação através de seus 

provedores de identidades (IdPs) e facilidades para implantação de controle de acesso 

às aplicações web disponíveis nos provedores de serviços (SPs). Na fase 1, o GT-

STCFed teve como objetivo desenvolver uma infraestrutura para emissão e tradução 

de credenciais de autenticação e de atributos que contribui em três aspectos com as 

federações Shibboleth: (i) possibilita que membros de uma federação, após serem 

autenticados em seus IdPs, possam ter acesso a provedores de serviços afiliados à 

federação mas que não são SPs Shibboleth1; (ii) permite que estes SPs afiliados 

possam exigir credenciais de autenticação diferentes das suportadas no Shibboleth, 

(p.e. X.509); e (iii) possibilita que um membro da federação se autentique em seu IdP 

não somente via navegador Web, mas também através de uma aplicação desktop. De 

forma a atingir este objetivo e comprovar a sua aplicabilidade, o protótipo da 

infraestrutura foi implementado e três cenários de uso foram testados. Para a fase 2 

do GT-STCFed, pretende-se refinar os serviços que compõem a infraestrutura 

proposta de forma que estes possam ser integrados a federação CAFe respeitando as 

políticas vigentes para operação e uso dos IdPs e SPs. Uma política precisará ser 

definida para que aplicações afiliadas não-Shibboleth (tais como grades 

computacionais e Serviços Web) possam ser disponibilizadas na Federação CAFe.  

 

1.2. Abstract 

The Federated Academic Community of RNP is based on the Shibboleth's 

authentication and authorization infrastructure, which provides Single Sing-On (SSO) 

authentication to all members of the federation through its identity providers (IdPs) and 

makes it easier the deployment of access control for web applications available on the 

service providers. On phase 1, the objective of GT-STCFed was the development of an 

infrastructure capable of generating and translating authentication credentials as well 

as attributes. The proposed infrastructure contributes in three aspects with Shibboleth 

federations: (i) makes it possible for members of the federation to have access to 

service providers which are affiliated in the federation but are not Shibboleth-enabled 

service providers; (ii) allows affiliated SPs to require authentication credentials other 

than the ones supported by Shibboleth (e.g. X.509); and (iii) makes it possible for 

members of the federation to authenticate on their own IdP not only via a web browser, 

but also from a desktop application. In order to accomplish this objective and prove its 

applicability, the prototype was developed and three scenarios were put on test. For 

                                                           

1  Não são aplicações “Shibboletizadas” (shibbolized). 



 

 

the phase 2, the intention is to fine tune the services which are part of the proposed 

infrastructure in such a way they can be integrated with the CAFe federation. In this 

integration, the current policies for operation and use of IdPs and SPs should be 

respected. There will be the need to establish a well-defined policy so that affiliated 

applications which are not Shibboleth-enabled (as such grids and web services) are 

also available for use in the CAFe federation. 

1.3. Descrição do serviço proposto 

Na CAFe, os provedores de serviços são obrigatoriamente sítios web e por 

consequência os usuários devem fazer uso de navegadores web para acessar os 

recursos destes provedores. O GT-STCFed tem como objetivo desenvolver uma 

infraestrutura que garanta a uma federação Shibboleth (CAFe) a (1) emissão e 

tradução de credenciais de autenticação e de atributos (não suportados no Shibboleth) 

e o suporte a provedores de serviços afiliados (que não são SPs Shibboleth2). Ou seja, 

a infraestrutura proposta visa permitir que usuários das instituições participantes da 

CAFe possam usufruir do processo de autenticação SSO, quando forem acessar 

aplicações que não necessitem de um navegador web. 

No protótipo, define-se como serviços (aplicações) afiliados os disponibilizados por 

provedores que não implementam a pilha de software Shibboleth – aplicações não 

Shibbolhetizadas, É importante salientar que os provedores de serviços afiliados 

devem cumprir os critérios necessários para serem aceitos como SPs da federação. 

Nos cenários considerados neste trabalho, tem-se como aplicações afiliadas: a 

aplicação PerfSonar, utilizada pelo MonIpê, e uma Grade computacional 

disponibilizada pela UFF. 

A infraestrutura proposta é composta por dois serviços: o STS e o CTS. O Serviço 

Emissor de Credenciais (STS) consiste de um Serviço Web que tem como funções 

emitir e validar credenciais de segurança, de acordo com as especificações WS-Trust3, 

WS-Security e WS-Policy. É importante ressaltar que o serviço STS atua como um 

mediador (gateway confiável) entre provedores de identidade de uma federação 

Shibboleth e aplicações que não podem ser Shibbolethizadas (afiliadas). O Credential 

Translation Service (CTS), por sua vez, trata de aspectos de tradução de credenciais 

entre diferentes tecnologias de segurança e é sempre invocado pelo STS quando a 

credencial exigida pela aplicação afiliada requer uma credencial de segurança (p.ex. 

certificados X.509) diferente da usada pela federação. 

A especificação WS-Trust define os protocolos para emissão e validação de 

credenciais de autenticação e não restringe as tecnologias de autenticação e tipos de 

                                                           

2      Oferecem aplicações não “Shibboletizáveis”  No texto também são citadas como aplicações não 

Shibboleth. 

3     A especificação WS-Trust define protocolos para emissão e validação de credenciais de 

autenticação e não restringe as tecnologias de autenticação e tipos de credenciais que podem ser 

usados, ou seja, qualquer tecnologia que seja suportada pelas partes envolvidas pode ser usada 



 

 

credenciais que podem ser usados, ou seja, qualquer tecnologia que seja suportada 

pelas partes envolvidas pode ser usada.   

Vale destacar que, na fase 2, os serviços STS e CTS serão disponibilizados junto ao 

provedor de identidade (IdP) Shibboleth de cada instituição participante, formando o 

IdP/STS.  A disponibilização destes serviços (STS/CTS) junto ao IdP visa seguir a 

política de liberação de atributos dos usuários que está vigente da federação CAFe da 

RNP, na qual as informações como login e senha dos usuários só devem ser 

reveladas ao seu IdP e a nenhuma outra entidade na federação. Os usuários membros 

da Federação CAFe, para acessarem os serviços afiliados, continuam se autenticando 

em seus provedores de identidade, porém é papel do STS/CTS criar novas credencias 

de autenticação para o usuário membro, a partir da credencial SAML gerada durante o 

processo de autenticação junto ao IdP Shibboleth.  

 

1.3.1 Cenário de Uso - Grades computacionais 

 As grades computacionais são exemplos de aplicações não web que são 

usadas pela comunidade acadêmica brasileira e que podem ser disponibilizadas na 

Federação como aplicações afiliadas. Atualmente, administradores dessas grades são 

os responsáveis pelo cadastro e manutenção de suas bases de usuários. Por 

exemplo, a Universidade Federal Fluminense (UFF) possui uma grade computacional, 

caso um aluno de outra instituição de ensino deseje usar esta grade, este deverá pedir 

aos administradores da mesma a criação de uma conta. O acesso a grade se dá 

através de um cliente SSH modificado, de forma a permitir que autenticação dos 

usuários seja feita através de certificados X.509. Tais certificados são gerados pelo 

administrador da grade e entregue aos usuários.  

 Com a infraestrutura proposta pelo GT-STCFed, usuários da CAFe poderão 

acessar essa grade sem que necessitem criar outra conta de usuário junto ao 

administrador da grade (UFF), caso a UFF possua acordos de uso da grade com as 

demais instituições da CAFe4. O Serviço Emissor de Credenciais (STS) integrado ao 

IdP da UFF tem a função de permitir que usuários, através de clientes não web 

(aplicações desktop), passem pelo processo de autenticação da CAFe. Como a 

credencial resultante da autenticação no Shibboleth é uma asserção SAML, o Serviço 

Tradutor de Credenciais (CTS) precisa ser requisitado pelo STS para que este faça a 

conversão das credenciais SAML em pedidos de certificados X.509 (Certificate Signing 

Request – CSR).  

A Figura 1 ilustra os passos envolvidos para que usuários da grade, utilizando uma 

aplicação desktop, se autentiquem no IdP/STS e em seguida acessem a grade. No 

passo 1, a aplicação desktop requisita ao STS um certificado X.509 e no corpo desta 

requisição é fornecido o nome de usuário e senha do usuário. No passo 2, o STS 

encaminha o pedido de autenticação ao IdP do usuário. O IdP retorna a asserção 

                                                           

4 Uma política de uso de serviços de grade afiliados 



 

 

SAML indicando que o processo ocorreu com sucesso (passo 3). O STS aciona o CTS 

para que o mesmo faça a conversão da asserção SAML em um pedido de certificado 

X.509 (passos 4 e 5). O STS deve então solicitar a uma autoridade certificadora (AC) 

para que esta emita o certificado X.509 (passos 6 e 7). Por fim, a aplicação desktop 

recebe o certificado e o utiliza para acessar a grade (passos 8 e 9). 

 

 

Aspectos para emissão dos pedidos de certificados X.509 no sentido mais formal, 

segundo regras de segurança, precisarão ser definidos pelos comitês gestor e técnico 

da CAFe e pelos  administradores na UFF do sistema de grade computacional 

(provedor de serviços afiliados). 

Com o intuito de encorajar que mais usuários, em especial acadêmicos vinculados às 

federações acadêmicas, utilizem as grades computacionais, diversos projetos 

surgiram tendo como proposta integrar o framework Shibboleth ao modelo de 

segurança comumente utilizado em grades. Na fase 1 do GT-STCFed, alguns projetos 

foram analisados, porém, o projeto de código aberto CILogon, cujo serviço oferecido 

entrou oficialmente em operação no dia 01 de setembro de 2010, não foi investigado. 

A solução proposta neste projeto estende importantes softwares desenvolvidos no 

contexto da Internet 2, entre estes, o MyProxy, o GSI-OpenSSH e o GridShib, para 

oferecer um serviço que permite acesso a CyberInfrastructures (CI) através do 

autenticação Shibboleth. 

Na fase 2, pretende-se comparar os resultados do cenário de uso proposto e verificar 

a possibilidade de uso e/ou integração com o serviço proposto do projeto CILogon5 já 

que seus propósitos são aparentemente muito parecidos. A maior diferença está que o 

                                                           

5  http://www.cilogon.org 

Figura 1: Cenário de Uso de Grades Computacionais 



 

 

IdP/STS proposto não é uma solução focada somente em grades (credenciais GSI), 

mas sim permite está apto a trabalhar com diferentes credenciais de segurança. 

 

 

1.3.2 Cenário de Uso - MonIPÊ 

 

O MonIPÊ6 é uma ferramenta disponibilizada pela RNP a suas instituições usuárias 

para a realização de medições de alta precisão do desempenho da rede. O MonIPÊ 

faz uso da infraestrutura fornecida pelo projeto perfSONAR7,  o qual está baseado em 

uma Arquitetura Orientada a Serviços (AOS). A aplicação desktop chamada ICE, 

desenvolvida pelo projeto MonIPÊ, é um cliente de visualização para o ambiente 

perfSONAR. Atualmente, a aplicação ICE realiza a autenticação de seus usuários de 

forma isolada, cabendo aos administradores desta ferramenta gerenciar tal base. Com 

os serviços providos pelo GT-STCFed, a aplicação ICE poderá estar disponível como 

uma aplicação afiliada aos usuários da CAFe. 

O perfSONAR consiste de um Serviço Web que aceita credenciais de segurança 

SAML, o mesmo formato usado pela plataforma Shibboleth. Porém, o perfSONAR 

exige que as credenciais SAML carreguem atributos específicos que possuem uma 

nomenclatura diferente daquela usada pela CAFe. Neste caso, o Serviço Tradutor de 

Credenciais (CTS) precisa ser usado para que as credenciais SAML, emitidas pelo 

provedor de identidade da CAFe, possam ser complementadas com os atributos 

requeridos pelo perfSONAR. 

 

 

                                                           

6 http://www.rnp.br/pd/monipe.html 

7 http://www.perfsonar.net 

Figura 2: Uso do STS/CTS no cenário do MonIPÊ 



 

 

A Figura 2 ilustra os passos envolvidos para que usuários da aplicação desktop ICE, 

após serem autenticados junto ao IdP no Shibboleth, possam acessar o serviço 

perfSONAR. No passo 1, é feita uma requisição, de acordo com a especificação WS-

Trust,  ao STS para que este emita uma credencial SAML que contenha os atributos 

necessários para acessar o serviço perfSONAR, atributos os quais seguem uma 

gramática diferente da empregada pelo Shibboleth. No corpo desta requisição, é 

fornecido o nome de usuário e senha do requisitante. No passo 2, o STS encaminha o 

pedido de autenticação ao IdP e este envia uma asserção SAML que indica que o 

processo ocorreu com sucesso (passo 3). O STS aciona o CTS para que o mesmo 

faça a conversão dos atributos presentes na asserção SAML (passos 4 e 5) e envia 

esta nova asserção assinada pelo STS ao usuário (passo 6). Por fim, o usuário 

apresenta a asserção SAML recebida para ter acesso ao serviço perfSONAR (passo 

7). 

 

1.3.3 Cenário de Uso - Integração com Serviços Web 

 

 Serviços Web são vistos como tecnologia integradora, permitindo que sistemas 

legados de diferentes empresas possam interagir entre si. Diversas empresas fazem 

hoje uso de Serviços Web em suas interações com clientes e fornecedores. Com a 

infraestrutura proposta por este GT, empresas poderão oferecer serviços para os 

membros da comunidade federada sem que estes necessitem ser “Shibbolethizados”.  

Neste caso, estes serviços serão vistos como aplicações afiliadas à federação e, 

portanto, sujeitos às políticas da mesma. Esta condição pode se mostrar interessante 

para estimular o ingresso dessas empresas na federação. É importante destacar que 

cabe ao GT-STCFed simplesmente oferecer os softwares necessários para concretizar 

a integração dos Serviços Web com a CAFe e que a política de afiliação precisará ser 

definida pelo Comitê Gestor da CAFe. 

 Assim, além dos serviços apresentados nas seções anteriores e das aplicações 

desktop, o GT-STCFed pretende tornar disponível um conjunto de API's, juntamente 

com a respectiva documentação, para permitir que os desenvolvedores de aplicações 

desktop que acessam estes Serviços Web, possam usufruir facilmente da 

infraestrutura do GT-STCFed e como conseqüência da autenticação Shibboleth. 

 

1.4. Identificação do público alvo 

 O principal público alvo (beneficiários) da infraestrutura provida deste GT são 

os membros da CAFe que desejam acessar aplicações (ou serviços) que hoje não 

estão sendo disponibilizados na CAFe ou por exigirem uma credencial diferente 

daquela empregada no Shibbooleth (por exemplo, um certificado X.509) ou por serem 

aplicações que não podem ser acessadas via navegador web (não podem ser 



 

 

Shibbolethizadas). Como mencionado anteriormente, permitir que as 

aplicações/serviços afiliados sejam disponibilizados na CAFe trazem muitos benefícios 

também para os provedores destes serviços. 

 

1.5. Arquitetura do serviço piloto 

Os serviços propostos pelo GT-STCFed permitirão que os atuais provedores de 

identidade da CAFe possam interagir com aplicações não web. O Serviço Emissor de 

Credenciais (STS), juntamente com o Serviço Tradutor de Credenciais (CTS), são 

aplicações Java disponibilizadas em um contêiner Java, atualmente no contêiner 

Glassfish mas podendo ser adaptado para o contêiner Apache Tomcat, o mesmo 

usado para hospedar o código do provedor de identidade (IdP) Shibboleth. 

 O STS necessita ser uma parte confiável pelos membros da federação, pois 

usuários irão interagir com este no processo de autenticação, quando usando 

aplicações não web.  Visando respeitar a política de liberação de atributos da CAFe, o 

STS será disponibilizado junto aos provedores de identidade. Seguindo o modelo 

descrito na especificação WS-Federation, o STS será combinado ao IdP de cada 

instituição para permitir que diferentes credenciais de autenticação e de atributos 

possam ser emitidas no processo de autenticação na Federação e para que usuários, 

através de aplicações desktop, possam ser autenticados.  

 As mensagens emitidas pelo STS serão assinadas para comprovar sua origem 

e, neste caso, como o STS e o provedor de identidade estão disponíveis na mesma 

máquina, estas mensagens serão assinadas com a chave privada (já existente) do 

provedor de identidade.  

 O STS pode ser visto como um serviço adicional e opcional para provedores de 

identidade que desejem as funcionalidades citadas anteriormente, não sendo 

obrigatória a sua adoção. Para permitir que usuários e aplicações identifiquem quais 

provedores de identidade possuem um STS, pretende-se disponibilizar tal informação 

no arquivo de metadados de cada IdP8. 

 Por estar disponível juntamente com o provedor de identidade, não há 

necessidade de equipamentos extras nas instituições participantes do projeto piloto 

que já façam parte da federação de testes Chimarrão. Para aquelas instituições que 

forem participar e ainda não fazem parte da Chimarrão, será necessário um 

computador dedicado para atuar como provedor de identidade. 

A Figura 3 ilustra as instituições participantes do projeto piloto dentro do contexto da 

Federação Chimarrão (federação de testes da RNP). Com este projeto, pretende-se 

verificar a aplicabilidade da infraestrutura do GT-STCFed em conjunto com as 

seguintes aplicações não Shibboleth: (I) aplicação desktop acessando um Serviço 

Web (perfSonar); (II) aplicação desktop acessando uma grade computacional. Em 
                                                           

8 Este arquivo é disponibilizado periodicamente pela RNP às instituições participantes da CAFe. 



 

 

ambos os casos o acesso será pleiteado por usuários de todas instituições 

participantes, ou seja, usuários do IFSC poderão acessar a grade computacional 

disponibilizada pela UFF, e usuários da UFSC poderão acessar os serviços do 

MonIPÊ disponibilizados pela UNIFACS.  

O WAYF é fornecido pela RNP como uma página web e contém a lista de provedores 

de identidade da federação (CAFe ou Chimarrão). Será necessário investigar a melhor 

maneira para que aplicações desktop, que não estão aptas a trabalhar com 

redirecionamentos HTTP, possam permitir aos seus usuários indicarem seus 

respectivos provedores de identidade. 

 De acordo com a Figura 3, o primeiro passo a ser tomado pelos usuários é 

indicar qual é o provedor de identidade (IdP) que estes irão se autenticar. De acordo 

com a infraestrutura do Shibboleth o serviço WAYF é o responsável por localizar os 

provedores de identidade para os usuários. Para o projeto piloto, pretende-se verificar 

a melhor opção para descobrir a localização dos IdPs/STS, por usuários de aplicações 

desktop, uma vez que não poderão recorrer aos redirecionamentos HTTP do 

Shibboleth. Para uma melhor compreensão do piloto, optou-se por manter o WAYF na 

Figura 3, porém a forma que o mesmo estará disposto no piloto ainda será 

investigado. 



 

 

 

1.5.1 Detalhamento das Interações entre IdP e STS 

Conforme descrito na Seção 1.3, os serviços STS e CTS serão disponibilizados junto 

ao provedor de identidade (IdP) Shibboleth de cada instituição participante, estarão no 

mesmo container Web, formando o IdP/STS. A seguir serão detalhados os fluxos de 

comunicação entre IdP e o STS que ocorrem durante a autenticação do usuário no IdP 

e durante a solicitação de complementação de atributos. 

 Conforme ilustrado na Figura 4, durante o processo de autenticação, no passo 

1, o STS solicita ao IdP a página de login (HTTP Request com alguns parâmetros9 

sendo enviados na URL), que responde com o arquivo HTML (passo 2). Vale destacar 

que o arquivo de configuração metadata.xml do IdP deve possuir uma entrada 

referente ao providerId indicado na URL. Através de uma mensagem HTTP POST, o 

STS repassa ao IdP o login e senha do usuário. Após a autenticação do usuário, o IdP 

envia um HTTP Response com os atributos do usuário no cabeçalho. Os cabeçalhos 

retornados são os mesmos que o usuário receberia ao realizar uma autenticação via 

                                                           

9   shire=https://gtstcfed.sj.ifsc.edu.br/Shibboleth.sso/SAML/POST 

 providerId=https://gtstcfed.sj.ifsc.edu.br/shib-sp 

 

Figura 3: Interações e instituições participantes do serviço piloto 



 

 

navegador.  Dependendo da configuração da política de liberação de atributos (arquivo 

attribute-filter.xml no IdP), o IdP pode retornar como HTTP Headers, tanto atributos 

individuais do usuário como uma asserção SAML completa.  

 

Figura 4- Fluxo de comunicação entre STS e IdP durante a autenticação 

 

 Já a Figura 5, ilustra as trocas entre STS e IdP durante a solicitação de 

asserções SAML (p.ex. para solicitação de atributos). No passo 1, o STS envia um 

requisição SAML para o serviço Attribute Authority solicitando  um elemento 

AttributeQuery atributos do usuário10. O arquivo metadata.xml deve possuir uma 

entrada referente ao Resource enviado da requisição. Por fim, o IdP responde com 

uma asserção SAML os atributos do usuário.  

 

 

Figura 5- Fluxo de comunicação entre o STS e o IdP para solicitação de atributos 

No protótipo da fase 1, para a tradução das credenciais as duas operações são 

invocadas. Após a definição da política de liberação de atributos para os serviços 

afiliados, este procedimento pode ser aprimorando para minimizar o overhead. No 

processo de autenticação, é possível enviar um parâmetro adicional chamado target, 

                                                           

10  Exemplo de parâmetros enviados n requisição SAML: NameIdentifier=joaogt (Nome de Usuário) e 

Resource=https://gtstcfed.sj.ifsc.edu.br/shib-sp 



 

 

que é o serviço afiliado alvo. Com base nesse parâmetro, o IdP pode decidir quais 

atributos liberar ou se poderá o  SAML completo. 

 

1.5.2 Análise de segurança da Infraestrutura proposta 

 

 Atualmente, em federações Shibboleth usuários devem obrigatoriamente fazer 

uso de um navegador web. É através deste navegador que o usuário acessa a página 

de seu provedor de identidade e é nesta página que o usuário deve fornecer seu login 

e senha. 

 Na solução proposta por este GT, usuários fazem uso de aplicações desktop, 

que não são navegadores web, para se autenticar junto ao seu provedor de 

identidade. Ou seja, o usuário agora fornece suas informações (login e senha) para a 

aplicação desktop e esta executa uma invocação remota ao provedor de identidade 

(IdP/STS), através da interface do STS. Na infraestrutura proposta, a comunicação 

entre a máquina do usuário (aplicação desktop) e o provedor de identidade IdP/STS 

será protegida através de mecanismos criptográficos que garantem a autenticidade 

das partes, confidencialidade e integridade das mensagens. 

 Tanto nos cenários de uso descritos na Seção 1.3 quanto no cenário de uso 

atual da CAFe, o usuário deve expressar confiança na aplicação que este está 

usando, seja esta um navegador web popular, desenvolvido por instituição renomada, 

ou uma aplicação desktop  desenvolvida, por exemplo, em uma universidade. 

 Atualmente, todos os sistemas operacionais possuem um navegador web 

instalado por padrão, ou seja, não é necessário que o usuário tenha que obtê-lo de um 

sítio na Internet. Pode-se assumir que o navegador web padrão instalado na máquina  

do usuário é confiável e nunca irá agir de forma maliciosa. Assumindo as seguintes 

premissas: não existem vulnerabilidades de segurança nos navegadores web mais 

populares e o usuário nunca irá instalar extensões (add-ons) maliciosas. 

 Com as aplicações desktop específicas, por exemplo para acessar um serviço 

de monitoramento como o PerfSonar, o usuário terá que acessar o sítio web desta 

ferramenta para baixá-la, uma vez que essa não vem junto com o sistema operacional 

por padrão. Neste ponto, usuários menos atentos poderiam obter aplicações de locais 

não confiáveis e estas poderiam agir de forma maliciosa com o intuito de obter o login 

e senha do usuário. 

 Assim, pode-se concluir que o uso de aplicações desktop específicas pode 

representar um ponto extra de preocupações para usuários, pois estes deverão ficar 

atentos para não instalar aplicações oriundas de sítios web não confiáveis. 

Vale destacar que ao remover as premissas impostas no cenário com o 

navegador web, este será tão confiável quanto a aplicação desktop específica. Uma 

vez que usuários podem instalar inúmeras extensões para facilitar as tarefas do dia a 



 

 

dia, e ao fazerem isto, estes podem instalar algum código malicioso sem que 

percebam e este código pode capturar o login e senha destes usuários sempre que 

estes acessarem a página web de seu provedor de identidade. 

 A vantagem do uso do navegador web, quando comparada com as aplicações 

desktop específicas, é que o usuário sempre irá fornecer seus dados em uma página 

web conhecida. Já as aplicações desktop específicas podem apresentar diferentes 

interfaces com o usuário para o processo de autenticação e esta variedade pode 

confundir o usuário ao ponto deste não saber se está digitando sua senha de fato em 

uma aplicação confiável. 

 Uma solução para as inúmeras interfaces de autenticação que uma aplicação 

desktop pode apresentar, associada a falta de confiança nos desenvolvedores de 

aplicações desktop específicas, é o uso de uma aplicação desktop, a ser provida pelo 

GT-STCFed, chamada “central de autenticação do usuário (CAU)”. Neste caso, o 

usuário só informa seu login e senha para essa central de autenticação e cabe a 

aplicação desktop específica obter dessa central a informação indicando que o usuário 

se autenticou corretamente ou não.  

 Se os resultados com essa central de autenticação forem adequados e a 

infraestrutura aqui apresentada se tornar um serviço da RNP, será necessário que a 

própria RNP mantenha e disponibilize essa centra de autenticação para suas 

instituições usuárias. 

 Para a fase 2, pretende-se estudar as soluções existentes na literatura de 

forma a garantir uma maior confiança nas aplicações desktop específicas. O projeto 

Moonshot11 visa justamente permitir que aplicações não web usufruam da 

infraestrutura das federações acadêmicas, sendo este um middleware para ser usado 

pelos desenvolvedores de aplicações. Fundamentado sobre três tecnologias, 

Extensible Authentication Protocol (EAP), Generic Security Services Application 

Programming Interface (GSS-API) e Security Assertion Mark-up Language (SAML), o 

projeto trata temas como a autenticação única (SSO) e a descoberta do provedor de 

identidade. Sendo assim, o Moonshot pode ser empregado para o desenvolvimento da 

“central de autenticação” citada acima. 

Contudo, é sabido que em nenhum dos cenários apresentados acima, com 

navegador web e com aplicações desktop, é possível garantir que as informações do 

usuário como login e senha não serão reveladas a uma entidade maliciosa, haja visto 

que essas aplicações rodam em um ambiente não controlado (máquina do usuário) 

que pode estar infectado com algum aplicativo malicioso, por exemplo, capturadores 

de teclas (keyloggers). 

Na infraestrutura do Shibboleth, quando um usuário acessa um provedor de 

serviço (SP) sem estar autenticado, este SP redireciona o usuário para o seu provedor 

de identidade (IdP) e uma vez que a autenticação ocorre com sucesso, o IdP emite um 

                                                           

11 http://www.project-moonshot.org 



 

 

conjunto de credenciais deste usuário que só poderão ser visualizadas pelo SP que 

redirecionou a requisição do usuário. Assim, mesmo que as credenciais sejam 

capturadas ao longo do trajeto, essas não poderão ser usadas por uma parte 

maliciosa.  

 Com a infraestrutura proposta neste GT, no corpo da requisição ao STS é 

incluída a URL do provedor de serviço que irá consumir a asserção emitida e da 

mesma maneira como ocorre no Shibboleth, esta asserção é cifrada pelo STS e 

somente o provedor do serviço alvo conseguirá acessá-las. 

1.6. Instituições participantes 

Pretende-se dar continuidade as interações realizadas durante a fase 1 que 

envolveram dois cenários de uso: aplicação desktop (ICE do MonIPÊ – UNIFACS) e 

grade computacional (Prof. Vinod -UFF). Como a Universidade Federal de Santa 

Catarina é uma instituição parceira do MonIPÊ e usuária dos serviços deste e que já 

possui um IdP, a participação desta na fase 2 se mostra interessante para ampliar o 

número de membros da Federação que irão usufruir dos serviços providos. 

 Resumindo, além do IdP/STS que será disponibilizado no IFSC, três IdP/STS 

serão configurados em três instituições de ensino parceiras e dois serviços afiliados 

(um de grade computacional e outro o do perfSonar) participarão dos testes do serviço 

piloto. As instituições parceiras e seus contatos estão listados a seguir: 

 

Instituição: UNIFACS – Universidade Salvador 

Contato: Herbert Monteiro  

 

Instituição: Universidade Federal Fluminense 

Contato: Vinod Rebello  

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 

Contato: Edson Melo  

  

1.7. Refinamento do protótipo 

A seguir, os refinamentos necessários no protótipo desenvolvido no GT-STCFed Fase 

1 são descritos. 

1. Disposição do STS junto ao provedor de identidades 

 O STS deverá ser tratado como uma parte confiável pelos usuários 

assim como é o provedor de identidade, uma vez que usuários poderão 

realizar o processo de autenticação junto ao STS. No atual protótipo, o 



 

 

STS está disponibilizado em uma máquina diferente do provedor de 

identidade e para deixá-los juntos serão necessárias pequenas 

mudanças no código do STS e talvez uma mudança no arquivo de 

metadados do provedor de identidade, para indicar que o mesmo possui 

um STS. 

2. Refinamento do STS  

 No cenário de uso de grade computacional, é necessário habilitar o STS 

para que esta interaja com uma autoridade certificadora que emitirá os 

certificados X.509. 

3. Implementação da aplicação desktop para o cenário de uso da grade 

computacional da UFF e comparação com o serviço CILogon. 

4. Auxiliar a equipe do MonIPê nas extensões necessárias na aplicação ICE e na 

identificação da credencial que compatível com o perfSonar. 

5. Estudo e implementação de uma solução para prover maior segurança ao 

processo de fornecimento de dados sigilosos do usuário às aplicações desktop.  

 Implementação da central de autenticação do usuário (CAU) 

6. Estudo e implementação de uma solução para a Descoberta do Provedor de 

Identidades do Usuário, quanto este usuário utiliza uma aplicação desktop e 

não um navegador Web. 

7. Refinamento do Serviço Tradutor de Credenciais (CTS) 

 Permitir que o CTS monte pedidos de certificados (Certificate Signing 

Request – CSR) e que estes sejam encaminhados para uma autoridade 

certificadora (AC) para serem assinados.  

8. Cliente Desktop exemplo 

 A aplicação Desktop desenvolvida como exemplo para auxiliar 

desenvolvedores interessados em usufruir dos serviços do GT-STCFed, 

deve sofrer pequenas modificações para se adequar com a nova 

localização do STS, proposta no item 1.  

 

1.8. Ferramentas de suporte à operação 

Na primeira fase do GT, as ferramentas de suporte a operação desenvolvidas 

consistiam de scripts de instalação e configuração, assim como logs para 

monitoramento do funcionamento do STS. 

Para a segunda fase, tais ferramentas serão aprimoradas. Os scripts possibilitarão a 

instalação do STS junto ao provedor de identidade e a configuração de diversos 

parâmetros necessários ao funcionamento do STS. Desta forma, para cada provedor 



 

 

de identidade onde o STS for instalado, bastará executar os scripts fornecidos, 

seguindo as instruções na tela, e o STS estará instalado e pronto para utilização. 

Serão fornecidos também scripts de instalação e configuração para a aplicação 

desktop que acessará a grade computacional e demais softwares desenvolvidos. 

Além dos scripts mencionados, para a segunda fase também serão disponibilizados 

logs para o monitoramento do STS e do serviço WAYF. Estes gerarão logs que 

registrarão as transações que estiverem sendo executadas de forma similar aos logs 

gerados pelo Shibboleth, sendo possível a configuração do nível de detalhe das 

informações que devem ser registradas. 

2. Cronograma 

A seguir, as atividades a serem realizadas são apresentadas e o cronograma para 

execução destas é indicado na Tabela 1. 

 

1. Definição e Modelagem da Infraestrutura do GT-STCFed e das aplicações desktop 

1.1- Refinamentos no STS 

1.2- Refinamentos no CTS 

1.3- Descoberta do IdP 

1.4- Aplicação desktop para acesso a grade computacional 

1.5- Solução para aprimorar a segurança das aplicações desktop 

1.6- Definição da API para auxiliar desenvolvedores de aplicações desktop 

2. Implementação dos Refinamentos do protótipo conforme a modelagem realizada na 

atividade 1. 

2.1- Implementação do IdP/STS e implantação nas instituições parceiras. 

2.2- Implementação da aplicação desktop (segura) para acesso a grade computacional. 

Possivelmente, implementação da central de autenticação do usuário. 

2.3- Implementação da aplicação desktop exemplo para acesso a Serviços Web 

(usando a API proposta). 

3. Teste do cenário de grade computacional 

4. Teste do cenário da integração com Serviço Web 

5. Teste do cenário do MonIPê 

6. Avaliação dos Resultados do Serviço Piloto Comparando com outras soluções, como por 

exemplo, com o CILogon. 

7. Documentação 

 

 Nov Dez Jan Fev  Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

1. Definição e Modelagem da 
Infraestrutura do GT-STCFed e das 
aplicações desktop 

X X X          

2. Implementação dos Refinamentos do 
protótipo 

 X X X X X 

 

X 

 

X 

 

X    

3.Teste do cenário de grade      X X      



 

 

computacional 

4. Teste do cenário da integração com 

Serviço Web 

   X X        

5. Teste do cenário do MonIPê          X X   

6. Avaliação dos Resultados       X X X X X  

7. Documentação e Divulgação de 
Resultados 

          X X 

 


