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Identificação e Autenticação 

 Para estabelecer a identidade de um sujeito são necessários: 

• As credenciais que lhe estão associadas 

• Um contexto de confiança que permita verificar que estas: 

 Correspondem a um sujeito existente 

 Constituem um elemento de prova 

 O conjunto destes elementos designa-se por Sistema de 

Autenticação 

 Existem hoje em dia uma enorme diversidade de sistemas de 

autenticação 

• A complexidade das credenciais e da prova de autenticação 

dependem do grau de certeza que se pretende obter 

 Na maioria dos casos, a prova de autenticação é baseada num ou 

mais segredos e numa relação de confiança entre a entidade que 

emite as credenciais e a que as verifica 
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Credenciais 

 As credenciais permitem a identificação da entidade ou sujeito 

 Podem ser baseadas em vários tipos de informação e designam-se 

por Factores de Autenticação 

 Podem ser: 

• Algo que o sujeito conhece 

• Algo que o sujeito possui 

• Algo que o sujeito é 

• Uma combinação de vários destes factores 

 Quanto mais factores são apresentados para a identificação, mais 

robusta pode ser a autenticação 

• Autenticação de factores múltiplos 

• Por exemplo, a identificação utilizada no sistema de autenticação 

Cartão Cidadão utiliza dois factores (Two Factor Authentication) 

 O cartão que o utilizador possui (contendo um certificado) 

 O PIN Code que conhece 
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Exemplos de Credenciais 

 Username/password 

• É das credenciais mais utilizadas – e das menos seguras… 

 Algo que eu tenho e algo que eu conheço, embora o user possa ser conhecido 

• O validade da prova de autenticação que permite pode variar segundo o 
sistema de autenticação associado 

 O mecanismo dos cookies suportado pelo HTTP 

• Utilizado em quase todos os sites Web permite identificar um acesso de 
forma transparente para o utilizador 

• O grau de autenticação é muito variável 

 Certificados Digitais 

• Permitem uma autenticação segura mas complexa 

 Sistemas biométricos 

• A credencial (algo que o sujeito é) prova a sua identidade 

 Smart Cards 

• Permitem estabelecer autenticação forte, utilizando algoritmos de 
autenticação que combinam vários factores 

• Podem ter capacidade de armazenagem e processamento 

 Ex: SIM Cards, cartões bancários, Cartão do Cidadão, etc… 
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Sistemas de Autenticação 

 São os sistemas que efectuam a validação das credenciais 

• Estabelece o nível de segurança da prova de identidade 

 Vários tipos de sistemas segundo a tecnologia utilizada 

• Comparação de Credenciais 

 A credencial é transmitida ao sistema (em claro ou codificada) e é 

comparada com um valor armazenado 

 Geralmente pouco seguros 

• Desafio-Resposta (Challenge-Response) 

 A credencial é utilizada como base de uma transformação de um 

valor sugerido pelo sistema de autenticação 

 Permite construir sistemas mais seguros 

• Sistemas Híbridos 

 Combinam vários tipos de sistema de prova para garantir níveis de 

segurança elevados 
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Sistema User/Password 

 É o sistema de autenticação mais utilizado 

• Utilizado na maioria das aplicações correntes 

 Funcionamento: 

• O sistema de autenticação pede ao utilizador as suas credenciais 

• O utilizador preenche os campos num form ou na consola 

• O sistema indexa um repositório pelo username e compara o 
campo password com o valor fornecido 

 A prova é dada pelo resultado da comparação 

• A password pode ser armazenada em claro (muito mau !) 

• A password é armazenada encriptada ou utilizada como chave 
para encriptar um valor arbitrário utilizando um algoritmo específico  

 Sistemas Unix => ver descrição da rotina crypt() no manual 

 PAP: Password Authentication Protocol 

 Contudo, podem-se implementar outras formas de validação 

• Ver próximos slides 
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Problemas do User/Password 

 Na sua forma mais simples, é um sistema muito pouco seguro 

• Baseia-se num segredo elementar que o utilizador pode recordar, que é 
portanto muito fácil de quebrar por força bruta ou dicionário 

• As políticas de segurança que impõem passwords mais complexas e 
alterações frequentes acabam por ter o resultado contrário 

 Os utilizadores esquecem-nas e acabam por guardá-las em ficheiros não 
seguros ou folhas de papel… 

• Sem troca de chaves, as passwords são transmitidas em claro ou 
utilizando um algoritmo de hash 

 Possibilita a sua captura e/ou replay! 

 A administração de passwords pode ser uma tarefa extremamente complexa 

• Em ambientes com inúmeras aplicações onde os utilizadores têm 
credenciais diferentes 

• A proliferação de passwords é uma ameaça de segurança 

 Necessidade de sistemas de autenticação centralizados ou federados 

• Noção de Single Sign-On institucional ou na Web 

• Ver próximos capítulos 
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Sistemas Challenge-Response 

 Alternativa mais segura ao sistema user/password simples que evita a transmissão de 

password pelo canal 

 Geralmente, é constituído pelos seguintes passos: 

• O sujeito envia ao sistema uma credencial com um pedido de autenticação 

• O sistema gera um valor aleatório (challenge) e e envia-a ao sujeito 

• Este opera uma modificação desse valor com base num segredo que é partilhado 

pelos dois e envia-a de volta (response) 

 Esse segredo pode ser uma password que é utilizada como chave da encriptação do 

valor 

• O sistema opera a mesma modificação sobre o valor inicial e compara-o com o 

valor da response recebida 

 Se forem idênticos o sujeito provou conhecer o segredo e esse facto constitui a prova 

da sua de identidade 

 Requisitos: 

• O valor do challenge tem de ser aleatório e não reprodutível (nonce) para evitar 

ataques de replay em que um intruso captura a credencial e a resposta do sujeito 

e simula mais tarde uma autenticação em que responde com o mesmo valor 

• A transformação tem de ser suficientemente complexa para evitar a dedução do 

segredo (ex. função de hash criptográfica) 
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Exemplo de Challenge-Response 

AuthRequest (id) 

ServerChallenge (nonce) 

ClientResponse (hash (nonce + secret)) 

Client 

calculates 

function 

Server 

generates 

nonce 

Server calculates 

function and 

compares w/ 

response 
AuthResponse (auth_value, token) 

ClientRequest (token) 

If auth 

succeeds 

client uses 

token 

 O cliente também pode enviar um challenge ao sistema de forma a ter a 

certeza de que está a interagir com um servidor idóneo 

Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP)  
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Sistemas Híbridos 

 Na realidade o challenge-response não é seguro sobretudo na resposta do 

sistema em caso de autenticação bem sucedida 

• Geralmente envia um token (ex: cookie) que irá permitir ao sujeito 

identificar todos seus os acessos posteriores 

 Por isso utiliza-se um canal encriptado para realizar o challenge-response 

• O canal pode ser estabelecido por TLS usando unicamente o certificado 

do servidor 

a) Bob e Alice abrem uma ligação TCP 

b) Bob envia um SSL Client Hello pedindo 

o estabelecimento da sessão 

• Alice envia o seu certificado 

c) Bob gera uma chave de sessão (MS), 

encripta-a com a chave pública de 

Alice extraída do certificado, e envia-a 

a Alice. 

d) Alice e Bob partilham uma chave 

secreta com a qual criam um canal 

encriptado para a troca de credenciais 
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Exemplo de Sistema Híbrido 

 Os protocolos da família EAP (Extended Authentication Protocol) 

utilizados em redes 802.11 realizam a autenticação num canal encriptado 

 EAP-TLS 

• Baseado em certificados do cliente e servidor 

• Implica a existência de uma PKI 

 EAP-TTLS 

• Só certificado da parte do servidor 

• Estabelece canal encriptado utilizado para 

passar credenciais do cliente 

• Utiliza um protocolo de autenticação adicional 

(PAP, CHAP) 

 PEAP 

• Versão Microsoft RSA e Cisco do EAP-TTLS 

• Utiliza um túnel TLS para passar protocolo de 

autenticação, geralmente MS-CHAPv2 
PEAP-MS-CHAPv2 

Challenge-Handshake Authentication Protocol 
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Autenticação com Certificado 

 A autenticação pode ser realizada com base no certificado do utilizador 

 É utilizada no Cartão de Cidadão 

 1. Alice apresenta-se a Bob 

2. Bob envia-lhe um valor aleatório R 

3. Alice assina R com a sua chave 

privada e envia-o a Bob 

4. Bob pede-lhe o seu certificado 

digital 

5. Alice envia-lhe o seu certificado 

6. Bob valida o certificado de Alice com 

o respectivo Root Certificate 

7. Bob extrai a chave pública de Alice 

e valida a assinatura de R 

8. A assinatura for válida, a prova da 

identidade de Alice é aceite. 

 Bob precisa de ter o Root Certificate da CA que emitiu o certificado de Alice 

(ou uma cadeia de certificação até lá) 
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Autorização e Controlo de Acessos 

 Uma vez um realizada a autenticação dos sujeitos, o seu acesso aos 

recursos de um sistema deve ser controlado de forma a estabelecer 

condições de segurança 

 O controle de acessos é realizado com base num conjunto regras 

que definem os direitos ou autorizações que os sujeitos ou entidades 

têm sobre os recursos 

 Os direitos incluem diversos aspectos: 

• Autorização ou recusa de acesso 

• Tipo de operações que podem ser realizadas 

 A implementação das políticas de autorização definidas para uma 

organização ou para os serviços acessíveis pela Internet é feito 

através de um Sistema de Controle de Acessos 

• Pode fazer parte do sistema operativo ou implementado numa 

plataforma de middleware 
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Políticas de Segurança 

 As políticas de segurança definem o que é autorizado, o que é 
restringido, e quem fornece autorização num dado contexto 
organizacional 

• Decorrem de aspectos ligados ao funcionamento e/ou negócio de 
uma organização 

• Incluem práticas comerciais, requisitos legais, necessidades dos 
utilizadores e/ou clientes 

 As políticas são traduzidas através da configuração de parâmetros de 
autorização 

• São implementadas efectivamente pelos mecanismos de controlo 
de acesso 

 O sistema de controle de acessos deve oferecer: 

• Possibilidade de mapear as regras de autorização em mecanismos 
de controlo, com a granularidade adequada 

• Um esquema flexível de administração, que permita a criação, 
modificação e manutenção das políticas estabelecidas 

• É geralmente complexo e utiliza algoritmos não triviais 
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Exemplos de Políticas de Segurança 

 Numa empresa: 

• Todos os empregados são autorizados a ler os documentos de 
procedimentos internos de segurança 

• Todos os empregados autenticados podem ler e modificar 
documentos nas suas pastas privadas 

• O utilizador António pode ler e escrever na base de dados de 
encomendas e vendas 

• Todos os utilizadores do departamento de Marketing podem ler 
os documentos respeitantes às campanhas em curso 

• Os empregados dos Recursos Humanos com estatuto de chefe 
de secção podem modificar os campos respeitantes aos salários 
dentro do horário de trabalho e a partir da Intranet 

• Os administradores da empresa podem aceder a todos os 
documentos 

 As regras podem ser simples, ou ser compostas por várias 
condições associadas por operadores lógicos, e contendo conceitos 
de cargo ou posição 
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Modelos de Acesso 

 Os Modelos de Acesso fornecem uma representação formal de um 

conjunto de Políticas de Segurança 

 Um modelo de acesso pode ser caracterizado por 

• Um conjunto de estados de protecção caracterizado por relações 

entre objectos e suas propriedades 

• Um conjunto de regras para efectuar mudanças de estado 

 A iniciativa “Trusted Computer System Evaluation Criteria” do DoD 

US (Orange Book -1983) definiu regras para o estabelecimento de 

níveis incrementais de segurança em ambientes críticos (defesa, 

governo, etc.), e estabeleceu uma classificação de vários modelos 

existentes ou propostos 

• Access Control Matrix (ACM) 

• Discretionary Access Control (DAC) 

• Mandatory Access Control (MAC) 

• Role Based Access Control (RBAC) 

 

http://csrc.nist.gov/publications/history/dod85.pdf 

http://csrc.nist.gov/publications/history/dod85.pdf
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Matriz de Acessos 

 Ao longo da evolução dos sistemas informáticos e das necessidades de 
segurança, vários modelos de controlo de acesso foram sido 
desenvolvidos 

 Uma dos primeiros modelos para caracterizar as direitos de acesso foi 
proposto por Lampson (1971) com a Matriz de Acessos 

• Define relações entre Sujeitos (entidades), Objectos (recursos) e 
Privilégios (direitos de acesso) 

 Uma política de acesso é caracterizada por uma certa relação finita 
Sujeitos x Objectos x Privilégios 

 Exemplo: 

Contas.doc Word.exe Game.exe 

Alice (read, write) (write, exec) (exec) 

Bob (read) (exec) (exec) 

Charles - (exec) (exec) 

S
u

je
it
o
s
 

Objectos 
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Estruturas de Dados 
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Access Matrix 

 A Matriz de Acessos pode ser implementada de várias formas 

dependendo do modo como é mais frequentemente acedida 

 Num sistema em que existem muitos sujeitos 

e objectos, a matriz pode ter grandes 

dimensões e ser esparsa 

• Se um sujeito s não tem acesso a um 

objecto o, a relação (s,o) é omitida 

 Na prática podem utilizar-se duas visões 

distintas da matriz de acessos 

• Vista dos recursos: Access Control Lists 

• Vista dos sujeitos: Capabilities 

• A noção de capability é utilizada sobretudo 

em contextos distribuídos em que uma 

mensagem transporta as capabilities do 

sujeito que a envia  

 



Vista dos recursos: Access Control Lists 

 Correspondem às colunas da matriz 
com os acessos válidos 

• Contas.doc: {Alice: (read, write); 
Bob: (read)} 

• Word.exe: {Alice: (write, exec); Bob: 
(exec); Charles: (exec)} 

• Game.exe: {Alice: (exec); Bob: 
(exec); Charles: (exec)} 

 Facilita a gestão de acessos do ponto 
de vista dos recursos 

• Modificar o acesso a um recurso é 
simples 

 Dificulta a gestão do ponto de vista 
dos utilizadores 

• Para remover um utilizador é 
preciso percorrer a lista de todos os 
recursos a que tem acessos 
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Vista do Sujeitos: Capabilities 

Capability List 
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 Correspondem às linhas da matriz só 

com os acessos válidos 

• Alice: {Contas.doc: (read, write); 

Word.exe: (write, exec), Games.exe: 

(exec)} 

• Bob: {Contas.doc: (read); Word.exe: 

(exec); Games.exe: (exec)} 

• Charles: {Word.exe: (exec); 

Games.exe: (exec)} 

 Facilita a gestão do ponto de vista dos 

sujeitos: 

• É fácil mudar os direitos dos sujeitos 

• Para mudar os acessos a um 

recurso é necessário percorrer a 

lista de todos os sujeitos que a ele 

têm acesso 
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Discretionary Access Control (DAC)  

 A matriz de acesso não indica a forma como são realizadas as 

mudanças de direitos de acesso dos sujeitos em relação aos 

recursos 

• A possibilidade de mudar os direitos de acesso de um recurso 

pode ser um direito de um sujeito 

 Direitos “create”, “transfer”, “delegate” 

 O direito “write” pode incluir poder mudar a ACL de um recurso 

 Assim, o Modelo de Matriz de Acessos é de tipo Discretionary 

Access Control (DAC) pois deixa à discrição do sujeito efectuar 

mudanças nas regras de controlo de acesso 

• Trabalhos realizados nos finais dos anos 70, demonstraram 

formalmente a possibilidade de modificações sucessivas da 

matriz de acessos poderem conduzir a situações de inversão de 

regras de acesso iniciais 

 Harrisson, Ruzzo e Ullman (HRU) 
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Exemplo de DAC: Modelo de CA do Unix 

 O CA dos sistemas de tipo Unix é um modelo DAC com uma matriz de 

acesso simples 

 

 

 

 

 

 

 O controlo de acesso é realizado por objecto, utilizando um esquema 

baseado em 3 entidades: owner/group/other 

• rwx rwx rwx 

 

 

 O utilizador possui o recurso e pode mudar os seus atributos livremente 

 Suporta delegação através dos flags setuid e setgid o que permite a 

introdução de inúmeras falhas de segurança 

owner group other 
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Mandatory Access Control - MAC 

 O modelo MAC impõe uma política de acessos e modificações de atributos 

baseado em regras estritas que são definidas pela política de segurança 

implementada pelo sistema 

• Os sujeitos não “possuem” os recursos e não podem modificar os seus 

direitos de acesso 

 Existem níveis de classificação relativamente aos sujeitos e objectos 

• Os objectos têm classificação de nível segurança 

• Os sujeitos têm classificação de nível de privilégio 

 Para executar uma operação sobre um dado recurso, o sujeito tem de 

possuir um nível de privilégio (clearance) compatível com o nível de 

segurança do objecto 

• Modelo utilizado em ambientes de tipo militar ou governamental 

 Existem vários modelos que descrevem formalmente estas propriedades 

• O modelo de Bell-LaPadula visa garantir que os fluxos de dados não 

propagam informação classificada 

• O modelo de Biba visa garantir a integridade da informação 
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O Modelo de Contenção de Bell-LaPadula 

Impõe regras para garantir a confidencialidade no acesso e propagação 

da informação associada a cada nível de privilégio: 

• Simple security property: “no read up” 

 Um sujeito com um dado nível de privilégio 

Ls só pode ler informação de objectos com 

nível de segurança Lo idêntico ou inferior ao 

seu (Lo ≤ Ls) 

 Evita acesso a informação a partir de níveis 

menos seguros 

• ★-property : “no write down” 

 Star (or confinement) property 

 Um sujeito com um dado nível de privilégio 

Ls só pode escrever informação em 

objectos com nível de segurança Lo idêntico 

ou superior ao seu (Lo ≥ Ls ) 

 Evita a propagação de informação sensível 

para níveis menos seguros (leaking) 

Source: Access Control and Security Policies, David Basin, ETH Zurich 



Exemplo: 

 Num organismo com 3 níveis de informação classificada 

obedecendo ao modelo de BLP (public, secret, top-secret) 

• No-read-up: Membros do nível secret podem ler documentos 

public ou secret, mas não podem ler documentos top-secret 

• No-write-down: membros do nível secret podem fornecer 

informação para documentos secret ou top-secret, mas não para 

documentos públicos 

 A transferência de informação entre níveis só pode ser feita por 

Trusted Subjects, que recebem clearence específica para o efeito 

 Uma versão mais restritiva, a Strong-★-property,  só permite 

escritas em níveis idênticos 

• Prefigura o modelo de integridade de Biba 
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O Modelo de Integridade de Biba 

Impõe regras para garantir a integridade na modificação da informação 

de cada nível, e tem uma expressão dual do anterior 
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• Simple integrity property: “no read 

down” 

 Um sujeito com um dado nível de privilégio 

Ls só pode ler informação de objectos com 

níveis de segurança Lo superiores ou igual 

ao seu (Lo ≥ Ls ) 

 Evita que informação de nível inferior possa 

ser propagada de forma incontrolada para 

objectos de níveis superiores (corruption) 

• Integrity ★-property: “no write up” 

 Um sujeito com um dado nível de privilégio 

Ls só pode escrever informação em objectos 

com nível de segurança Lo inferiores ou 

iguais ao seu (Lo ≤ Ls) 

 Evita modificação de informação a partir de 

níveis com menor privilégio 

Source: Access Control and Security Policies, David Basin, ETH Zurich 

Read
Read

Read



Exemplo 

 A cadeia de comando militar implementa o modelo de Biba e garante 

a integridade da cadeia de comando 

• No-read-down: um General não pode aceitar ordens de um 

Coronel, que não pode aceitar ordens de um Major, etc.. 

• No-write-up: um Soldado não pode dar ordens a um Sargento, 

que não pode dar ordens a um Tenente, etc… 

 A aplicação das regras de confidencialidade de BLP e de integridade 

de Biba simultaneamente implica: 

• A informação só pode ser acedida e modificada dentro de um 

mesmo nível 

• Todas as transferências têm de ser feitas por Trusted Agents 

 Existem várias implementações do Mandatory Access Control 

• SELinux implementado por um projecto da NSA 

• Mandatory Integrity Control da Microsoft, a partir do Windows 

Vista e Server 2008 
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Role Based Access Control (RBAC) 

 Nos anos 80-90 as organizações tornam-se cada vez mais 
dependentes das TIs para suportar a sua actividade 

 O número de utilizadores e de recursos torna-se grande demais para 
que as políticas de segurança possam ser geridas através de 
relações directas entre sujeitos e objectos 

• A gestão das regras de acesso implica a modificação de milhões 
de registos no sistema de controle de acesso 

 No sentido de resolver estes problemas surgem as primeiros 
modelos baseados em “roles”, inspirados na organização das 
empresas em que os utilizadores têm direitos distintos consoante as 
suas funções 

• A noção de role é mais funcional que a de grupo 

 Estudos do NIST em 1992 e resultados de investigação (Ferraiolo e 
Kuhn, etc…) propõem os primeiros modelos formais de RBAC 

• Inspirados igualmente em noções de grupos hierárquicos e 
separação de funções (Separation of Duties - SoD, Clark-Wilson) 
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Políticas de Gestão RBAC 

 As características do controle de acesso são administradas de forma 
centralizada em termos de roles e relações entre roles, nos quais 
são mapeados os perfis dos utilizadores, dos grupos e dos recursos 

• Relações one-to-many: ( role ) => { users } 

 Redução da complexidade das relações entre sujeitos e objectos 

• Permite uma visão global de conjunto 

• Fornece um contexto para implementar e manter políticas de 
controle de acesso sofisticadas 

 Permite gerir a informação associada ao controle de acessos 
utilizando um modelo de organização virtual que pode conter: 

• Empregados 

• Fornecedores 

• Consultores 

• Clientes 

• Etc.. 



2016/17 Gestão de Identidade e Aplicações 

Federativas 

30 

Características do RBAC 

 O RBAC assenta em 3 regras fundamentais: 

• Role Assignement: todos os sujeitos de um sistema têm 
obrigatoriamente um role atribuído. 

• Role Authorization: um sujeito só integra um role se tiver 
autorização para o efeito. 

• Action Authorization: um sujeito só pode executar uma acção 
se estiver autenticado para um dado role e essa acção for 
autorizada esse role. 

 Ou seja, as autorizações não são atribuídas individualmente aos 
sujeitos mas aos respectivos roles. 
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Roles vs. Groups 

 Existem algumas semelhanças entre grupos e roles, mas os conceitos são 
muito diferentes 

 Um grupo está geralmente associado a um conjunto de utilizadores e não a 
um conjunto de direitos de acesso 

 As autorizações são associadas ao grupo e aos utilizadores, o que implica 
que se um grupo deixa de ter acesso a um conjunto de recursos, os 
utilizadores ainda possam ter acesso individualmente 

 Portanto a gestão de autorização tem de ser feita por grupo e por utilizador, 
o que não reduz a complexidade e pode criar falhas de segurança 

 No RBAC, as autorizações são unicamente atribuídas aos roles 
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Hierarquias de Roles 

 O modelo do RBAC suporta 
hierarquias de roles possibilitando 
herança de direitos de acesso 

• No exemplo, o role Doctor 
inclui todos os direitos dos 
roles Intern e Healer 

• Por outro lado, o role Intern 
inclui os de Healer mas não 
partilha os direitos do role 
Doctor 

• O role Healer não partilha 
direitos com nenhum dos 
outros dois 

 Esta aproximação permite uma 
implementação das políticas de 
autorização de forma adequada à 
natureza hierárquica das 
organizações 
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Outras Propriedades 

 Princípio do Privilégio Mínimo: para executar uma acção ou 

aceder a um recurso, um sujeito não deve ter mais privilégios do que 

aqueles que são absolutamente necessários para o efeito 

• A atribuição de privilégios desnecessários facilita a introdução de 

falhas de segurança 

• A utilização de RBAC facilita a implementação deste princípio 

 Separation of Duties (SoD): significa que tarefas com 

características de segurança crítica que envolvam várias tarefas 

sucessivas não devem poder ser realizadas pelo mesmo sujeito 

• P.ex. quem inicia uma transferência bancária não deve ser 

também quem a autoriza… 

• Este tipo de constrangimento pode ser extremamente difícil de 

implementar em sistemas com muitos sujeitos e objectos 

• O recurso ao RBAC facilita a implementação, pois permite criar 

roles complementares para uma dada transacção. 
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Referências para Estudo 

 Capítulo I do livro Access Control Systems de Messaoud Benantar 

• http://books.google.pt/books?id=dpjsXA5SPPwC 

 Artigo de Ferraiolo e Kuhn sobre RBAC 

• http://csrc.nist.gov/groups/SNS/rbac/documents/ferraiolo-kuhn-92.pdf 

 Capítulo I do livro dos mesmos autores, disponível nos Google Books 

• http://books.google.pt/books?id=48AeIhQLWckC 

 Referências do site da Cadeira no Netlab 

• http://netlab.ulusofona.pt/im 
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Evolução da Gestão de Identidade 

 No decorrer dos últimos 10 anos, as necessidades de gestão de identidade 

impuseram uma enorme pressão nos modelos de gestão 

• Necessidade de acomodar uma grande diversidade de Identidades  

• Multiplicação de tipos distintos de identidades 

 Informatização das organizações 

• Mudança completa de modelos centralizados para modelos distribuídos 

• Necessidade de escalabilidade dos sistemas e repositórios 

 Generalização do Cloud Computing 

• Generalização da SOA e dos Web Services 

• Aparecimento dos modelos Federativos 

 Explosão das Redes Sociais (Facebook, Instagram, Youtube, …) 

• Noção de User Centric Identity Management                                                                            

• Aparecimento dos modelos de Identidade Globais 
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Modelos de Gestão de Identidade 

Os modelos mais comuns são portanto: 

 Modelo Local 

• Corresponde à fase de computação centralizada 

 Modelo Distribuído 

• Correntemente utilizado nos SI das organizações e empresas 

 Modelo Federado 

• Associações de repositórios de identidade entre instituições 

 Modelo Web Global 

• Várias implementações em curso, com tecnologias diferentes 
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Modelo Centralizado 

 Modelo que evoluiu da gestão de utilizadores dos grandes sistemas 
informáticos 

• Mainframes, sistemas de time-sharing, sistemas multi-utilizadores 

 Repositório ou registo central mantido no sistema 

• As identidades são usernames, números, etc… 

 Corresponde a um espaço de nomeação linear, sem noção de domínios, 
apenas conhecido no sistema local 

• Os identificadores são únicos no sistema considerado 

• Geralmente associados a sistemas de controle baseados em matriz, 
grupos e/ou ACLs 

 Vantagem da extrema simplicidade 

• Espaço nomeação linear 

 Problemas 

• Impossível de escalar 

• Relação identificador/sistema 
 Múltiplos sistemas => múltiplos identificadores e credenciais 

 Sincronismo de ids e passwords 

• Ainda o grande problema das empresas ! 
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Evolução do Modelo 

User 

Registry 

Host System A 

User 

Registry 

Host System B 

 Os sistemas centralizados proliferaram, assim como os repositórios 

 Garantir a unicidade dos identificadores, credenciais e atributos nos vários 

sistemas torna-se uma tarefa impossível 

 Existem varias soluções para estes problemas 

Synchronize 
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Centralização 

User 

Registry 

Host System A Host System B 

 Os repositórios de identidade tornam-se sistemas autónomos e centralizados 

 A autenticação e controle de acesso é realizada separadamente em cada 

sistema mas o repositório de identidade é partilhado 

 Aparecimento das primeiras versões de Single Sign-On (SSO) 
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Single Sign-On 

Um dos primeiros sistemas que permite centralizar a gestão de identidade 

 O repositório de identidades é único 

• Ou replicado para garantir desempenho e tolerância a falhas 

 O sistema de autenticação oferece uma visão unificada 

• Só uma prova de identidade é necessária 

 As primeiras plataformas de SSO eram constituídas por middleware que 

interagia com as interfaces de autenticação dos vários sistemas existentes 

• Ex: Platinum SSO da Computer Associates instalada na PT nos finais 

dos anos 90 

 As tecnologias utilizadas eram por vezes inseguras se as aplicações não 

exportavam interfaces de autenticação 

• Simulação / intercepção de formulários de login 

• Screen scrapers de terminais alfanuméricos 

 Com aplicações desenvolvidas de raiz e interfaces de autenticação 

acessíveis e estandardizadas são possíveis elevados níveis de segurança 

• Ex: Kerberos e a GSS-API Generic Security Service API (RFC 2744)  

 

 

http://www.ietf.org/rfc/rfc2744.txt
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Modelo SSO Centralizado 

Single Sign-On 

Platform 

Authn 

Repository 

DBs 

ERP 

Legacy 

Appl. 

Unix/ 

Windows 
Web/  

Intranet 

Authentication Modules 
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Modelo Distribuído 

 Com o aparecimento da computação distribuída, os sistemas de gestão 
passaram a ter de gerir vários componentes do sistema separados 
geograficamente 

• No caso de organizações com várias dependências, as funcionalidades 
de transparência do middleware de acesso e de localização podem 
permitir que o modelo centralizado seja mantido 

 A distribuição da identidade não impede que os atributos continuem a ser 
únicos 

• As mensagens transportam atributos sob a forma de capabilities 

 Por questões de desempenho e robustez, os repositórios devem ser 
replicados e coerentes 

• Voltam a colocar-se os problemas de sincronização de credenciais 

• Aparecem problemas ligados à segurança e validação entre repositórios 

 No caso de existirem espaços de nomeação distintos, o modelo centralizado 
deixa de ser válido 

• Os repositórios podem ter características diferentes 

• Pode haver abrangências diferentes das identidades 
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Distribuição 

Distributed 

 Identity Module 

Distributed 

 Identity Module 

Distributed 

 Identity Module 

ERP Database 

Intranet 

 Os sistemas de Gestão de Identidade 

tornam-se modulares e distribuem-se 

 A validade e abrangência das 

identidades é variável 

 Podem estabelecer-se hierarquias 

entre localizações distintas 

 Os espaços de nomeação podem ser 

distintos 

=> Utilização de directórios (ex. X500) 

Auth 

Repository 

Auth 

Repository 

Auth 

Repository 

Intranet 

Legacy 

Appl. 
Unix 

Intranet 

Billing Windows 



2016/17 Gestão de Identidade e Aplicações 

Federativas 

45 

Modelo Federado 

 A utilização intensa das TIC nas empresas e instituições possibilita novos 
modelos de negócios e de relacionamento 

• Caracterizados por uma grande flexibilidade e dinamismo 

 Assiste-se ao aparecimento de agregados de empresas (grupos, clusters) e 
de instituições com capacidade para fornecer serviços de forma concertada 

• Um “cliente” pode não saber exactamente qual é exactamente o sítio 
onde o seu pedido é executado 

 Ex: compra de livros on-line com vários fornecedores a competir pelo melhor 
preço 

• Um portal de serviços ou de conteúdos aparece como um agregador de 
várias entidades 

 Ex: serviços de eLearning académicos em vários países que possibilitam aos 
alunos aceder a conteúdos e serviços disponibilizados por várias academias 

 A gestão de identidade num cenário destes não se pode basear só em 
repositórios compartimentados, mesmo que distribuídos 

• Surge assim a necessidade de federar os repositórios de identidade das 
instituições que estabelecem acordos deste tipo 

 Possibilidade dos sujeitos utilizarem as suas credenciais através de um 
conjunto de sistemas sem necessidade de repetirem a prova de identidade 
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Federação 

 Uma federação é um acordo criado entre entidades fornecedoras de identificação 
e de serviços que estabelecem entre elas uma relação de confiança e a partilha 
de um conjunto de políticas de segurança 

• Circle of Trust 

 As entidades trocam credenciais e estão habilitadas a aceitar e validar informação 
proveniente uma da outra. 

• Importância dos standards de autenticação e certificação já abordados 

 Os sujeitos (principals) autenticam-se junto da sua entidade de referência 
apresentando as suas credenciais 

• Noção de Identity Provider (IdP) 

 A autenticação obtida pode transitar para as outras entidades que façam parte da 
federação acompanhada de informação sobre o perfil do sujeito 

• Cada Service Provider pode requerer junto do IdP o conjunto de atributos 
necessário para estabelecer o seu perfil de autorização do sujeito 

 O estabelecimento de ambiente de segurança para a invocação de serviços de 
outras entidades é efectuado através de interacções realizadas de forma segura 

• Entre o cliente e cada entidade, 

• Entre as entidades envolvidas na federação 

 Os tipos de informação trocada e o formato de mensagens dessas interacções 
são objecto de standards 

• SAML - Security Assertion Markup Language 
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Circle of Trust 

Identity 

Provider 

 

Service 

Provider 

 

Circle of Trust 

Um principal acede aos serviços de um Service Provider autenticando-se 

uma única vez junto do seu Identity Provider, sendo a sua autenticação 

aceite pelos outros sistemas de autenticação federados 

Federação 

Principal 

Principal: entidade objecto de autenticação, podendo ser um utilizador, organização  ou um 

seu agente (software) 
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Princípio da Autenticação Federativa 

1. O Principal autentica-se através de um agente, junto de um Identity Provider (IdP) na qual 

tem o seu domínio de autenticação, enviando as suas credenciais. 

2. O IdP valida as credenciais e retorna ao agente um token encriptado e assinado no qual está 

contida informação sobre o principal. 

3. O agente insere o token na mensagem de invocação do Service Provider (SP). 

4. O SP estabelece contacto com o IdP para validar o token com base numa relação de 

confiança pré-estabelecida, obtendo informação adicional (assertion) sobre o Principal. 

5. Com base nessa informação, o SP autoriza ou não o acesso ao serviço pretendido. 
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Propagação da Autorização 

 O perfil de autorização do utilizador condiciona o conjunto de 
serviços a que tem acesso no domínio gerido pelo SP 

• A passagem do perfil de um utilizador de um domínio para outro 
é feita a partir da informação contida no token 

 Cada domínio tem a sua política de acesso própria 

• A política de acesso é negociada entre domínios 

• Os perfis devem ser mapeados de um domínio para o outro 
usando formatos genéricos e seguros (ex: XACML,...) 

 A propagação dos atributos do IDP para o SP pode ser feita: 

• Dinamicamente por escolha do principal 

• Por associação directa entre perfis (one to one) 

• Por mapeamento através de papéis (roles) 

• Por mapeamento para um perfil genérico de acesso ao domínio. 

 A propagação de atributos de um principal do IdP para o SP é um 
dos aspectos mais delicados das federações 

• Problemas de confidencialidade, disclosure de informação, etc… 
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Um Standard de Federação - SAML 

 SAML - Security Assertions Markup Language 

• Definida pelo OASIS SSTC (IBM, SUN, AOL, Boeing, Nokia, ...) 

 A versão 1.0 aprovado como Standard  em Novembro de 2002. 

• Utilizada com enorme sucesso em inúmeros plataformas de SSO, 
autenticação e standards de segurança (WS-Security, Shibboleth 
Liberty, ...) 

 A versão SAML 2.0 (Março 2005) introduz funcionalidades 
essenciais para a federação: 

• Definição de perfis (Identity Provider, Service Provider, ...) 

• Utilização de pseudónimos dinâmicos para designar as identidades 

• Gestão de fim de sessão (single-logout) 

• Federação avançada, com suporte de: 

 IdP Discovery 

 Gestão de Atributos 

 Esta versão permite a convergência com outros standards de 
federação (i.e.: Liberty Alliance) 

• O Shibboleth integra o SAML 2.0 
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Modelo Web Global 

 A utilização da Web como plataforma de computação implica uma 
nova forma de gestão de identidades 

• Identificadores globais permitindo a designação de biliões de 
identidades 

 Necessidade de standards de nomeação 

• A história da nomeação na Internet está associada ao standard 
do DNS (Domain Name System) 

 Permite identificar máquinas no domínio IP 

 Com a propagação da Internet, foi necessário estender o sistema de 
nomeação, inicialmente por Tim Berners-Lee (hypertex name) 

• Possibilidade de designar outro tipo de entidades 

 Recursos, Serviços, Protocolos 

• Foi depois necessário separar a nomeação da localização 

 Surge a noção de Uniform Resource Identifier (URI) que permite 
designar entidades de forma independente do sistema de nomeação 

• Standard W3C/IETF RFC 3305 
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URIs: Uniform Resource Identifiers 

 Sistema de designação que permite identificar entidades na Internet 

• Uniforme porque incorpora uma série de sistemas de designação 
 URI scheme - scheme:scheme-specific-name 

• Para cada scheme existem procedimentos específicos para a resolução 
do seu espaço de nomes 
 http://www.service.cc 

 ftp://server.school.edu 

 rmi://somehost/rmi-service 

 URN: Uniform Resource Name 

• É um URI de nomeação “puro” no qual o nome não tem associada 
qualquer localização 
 urn:nameSpace:nameSpace-specificName 

 Ex: urn:ISBN:0-201-64233-8 sistema de nomeação de livros 

• Para aceder a um URN é necessário convertê-lo num URL 

 URL: Uniform Resource Locator 

• É um URI específico para localização de recursos 
 scheme:scheme-specific-location 

 Ex: http://dns-name/filesystem-name 

• Está associado à localização do recurso 
 Se este se move ou é removido o URL perde o significado 

http://www.service.cc/
ftp://server.school.edu/
http://dns-name/filesystem-name
http://dns-name/filesystem-name
http://dns-name/filesystem-name
http://dns-name/filesystem-name
http://dns-name/filesystem-name
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2:60:8c:2:b0:5a 

http://netlab.ulusofona.pt:80/im/teoricas/index.php 

Exemplo de Resolução de URL 

URL 

Resource ID (IP number, port number, pathname) 

Mac address 

195.23.58.120 /im/teoricas/index.php 

Web server 

file 

80 

DNS lookup 

Socket 
 Um URL agrega vários domínios de resolução distintos 

 Para resolver um URL, é necessário invocar vários sistemas de 
resolução de nomes 

http scheme 
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Extensões dos URI 

 Novas necessidades aparecem constantemente: 

• Expansão e diversificação dos serviços disponíveis na Web 

• Necessidade da internacionalização dos identificadores 

 Um conjunto de novos standards são propostos 

• Necessidade de incorporar caracteres especiais 

• Novas formas de nomeação independentes dos protocolos e das 

linguagens de especificação 

 Algumas propostas são concorrentes e contraditórias, sendo ainda pouco 

certo qual será a tecnologia adoptada globalmente 

• IRI: Internationalized Resource Identifier (W3C e IETF) 

 http://www.ietf.org/rfc/rfc3987.txt 

• XRI: Extensible Resource Identifier, definido pelo OASIS mas ainda não 

aceite como standard 

 http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=xri 

• XDI: XRI Data Interchange protocolo de transferência associado 

 http://www.xdi.org/ 

• WebID: sistema de autenticação utilizado para SSO na Web 

 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3987.txt
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=xri
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=xri
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=xri
http://www.xdi.org/


WebID 

 O WebID é um standard desenvolvido pelo W3C que permite autenticação sem 

password, utilizando um URI como identificador 

• https://www.w3.org/wiki/WebID 

 Utiliza um protocolo de autenticação (WebID+TLS) baseado em certificados auto 

assinados e no conceito de Friend-of-a-Friend. 
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Oauth2 & OpenID Connect 

 O estudo desta tecnologia vai ser feito pelos alunos a partir de 

material existente na Web 

• http://www.bubblecode.net/en/2016/01/22/understanding-oauth2/ 

• https://spring.io/guides/tutorials/spring-boot-oauth2/ 

• https://developers.google.com/identity/protocols/OpenIDConnect 

 OpenID Specifications 

• http://openid.net/connect/ 

 Trabalho prático: 

• Criar um Id num Identity Provider e aceder a sites que suportem 

esse tipo de autenticação 

 Ver referências no Netlab 

http://openidbook.com/presentations/COLUG-OpenID.pdf
http://openidbook.com/presentations/COLUG-OpenID.pdf
http://openidbook.com/presentations/COLUG-OpenID.pdf
http://openidbook.com/presentations/COLUG-OpenID.pdf
http://openidbook.com/presentations/COLUG-OpenID.pdf
http://openidbook.com/presentations/COLUG-OpenID.pdf
http://openidbook.com/presentations/COLUG-OpenID.pdf
http://openidbook.com/presentations/COLUG-OpenID.pdf
http://openidbook.com/presentations/COLUG-OpenID.pdf
http://openidbook.com/presentations/COLUG-OpenID.pdf
http://openidbook.com/presentations/COLUG-OpenID.pdf
http://openidbook.com/presentations/COLUG-OpenID.pdf
http://openid.net/connect/

