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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO_________________________ 

 

 

Percebe-se atualmente o crescente uso de Serviços Web [1] para 

disponibilização e integração de componentes de software assim como a utilização desta 

tecnologia em ambientes de monitoração de redes de computadores com a intenção de 

disponibilizar informações de desempenho úteis à detecção de problemas. Neste 

sentido, a Internet2 [2] em conjunto com a Géant2 [3] iniciou um trabalho que resultou 

no desenvolvimento de um documento chamado GFD (General Framework Design) [4] 

que detalha uma arquitetura orientada a Serviços (SOA – Service Oriented Architecture) 

[5] para uma infra-estrutura de medições e está desenvolvendo um protótipo chamado 

de perfSONAR [6] para validar a infra-estrutura. 

É neste contexto que surge a iniciativa de implementação de uma infra-estrutura 

de autenticação e autorização (AA) que estabeleça um esquema de segurança, onde os 

usuários que tentem acessar determinado serviço tenham que se identificar, e com isso, 

a fim de facilitar a convivência entre os diferentes perfis de usuários e disponibilizando 

funcionalidades específicas para cada um deles protegendo a privacidade e segurança do 

ambiente. 

 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

 

Tendo como pressuposto a disponibilidade de ambientes orientados a serviços, 

percebe-se o interesse atual em tornar restrito o acesso a funcionalidades privilegiadas, 

tais como qualquer serviço de configuração e de agendamento de testes, nos Serviços 

Web disponíveis dos ambientes de monitoração de redes em desenvolvimento. 

O estudo, testes e implantação das tecnologias emergentes de segurança em 

Serviços Web como WS-Security [7], SAML [8] se faz necessário para suprir a falta de 

recursos de segurança nos Serviços Web disponíveis nestas infra-estruturas.  
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1.2 OBJETIVO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo o estudo, testes, desenvolvimento e implantação 

de uma infra-estrutura de Autenticação e Autorização para os Serviços Web do 

ambiente perfSONAR. É importante salientar o esforço da equipe do redIRIS [11], que 

está implementando um esquema visando exatamente a sua utilização no ambiente 

perfSONAR e que será mostrado com mais detalhe no capítulo 3, através de figuras.  

Esta infra-estrutura de Autenticação e Autorização deverá possibilitar a restrição 

de acesso a serviços privilegiados no ambiente perfSONAR fornecendo o nível 

adequado para cada perfil de usuário no ambiente. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Com base na infra-estrutura do Ws-Security e na necessidade de integração e 

padronização dos serviços de autenticação e autorização com a arquitetura proposta pelo 

perfSONAR é que o estudo de viabilidade e as recomendações propostas nesse trabalho 

estão sendo desenvolvidos. 

 

No capitulo 2 são apresentados os conceitos básicos sobre a Segurança para 

Serviços Web, em ambientes de medição orientados a serviços, detalhando a 

necessidade de segurança no perfSONAR, os objetivos, as alternativas existentes para 

implementação de um esquema de autenticação e autorização, o que se faz necessário 

para este ambiente. 

  

No capítulo 3 é apresentado o ambiente onde o trabalho será implantado, 

introduzindo as principais características da arquitetura do perfSONAR e descrevendo 

os serviços existentes neste ambiente, dando ênfase à parte de autenticação e 

autorização. 
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No capítulo 4 será apresentada a metodologia referente à realização deste 

trabalho, destacando todas as etapas. 

 

No capítulo 5 são apresentados os resultados esperados até o final do trabalho, 

para que seja implementado um esquema de autenticação e autorização para o ambiente 

perfSONAR. 
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CAPÍTULO 2 – SEGURANÇA EM SERVIÇOS WEB______ 

 

 

Com o objetivo de tornar seguro o uso de Serviços Web e assim garantir a sua 

ampla adoção, muitas propostas de segurança estão sendo submetidas a órgãos como o 

W3C [9] e OASIS [10]. Essas propostas visam cobrir diversas áreas de segurança em 

conjunto com as especificações de segurança para o padrão XML [23]. 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Toda informação que trafega em sistemas computacionais está sujeita a 

espionagem e violações. Existem diversos tipos de fraudes que podem ser cometidas em 

um sistema, e para melhor entender o sentido de segurança é preciso definir conceitos 

básicos e formalizar modelos que tratem do assunto de segurança de sistemas. [33] 

 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

Dentro de qualquer ambiente, a necessidade de segurança é imprescindível, pelo 

menos que um usuário se autentique para sabermos as suas credenciais. No perfSONAR 

não é diferente, entre os seus mais variados serviços, existe a necessidade de um 

esquema que vise tanto a autenticação quanto a autorização para os usuários em geral.  

 

 

2.3 CONCEITOS BÁSICOS 

 

AMEAÇA 

Uma ameaça é uma pessoa, programa de computador, desastre natural, acidente 

ou até mesmo uma idéia que represente algum perigo para uma determinada 

propriedade. Uma propriedade é algo de valor. Uma ameaça pode ser intencional, como 
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uma quebra deliberada do sistema, ou acidental, como um desastre de queda de energia. 

Ameaças podem vir de pessoas de fora do sistema ou podem vir de pessoas que de 

alguma forma fazem parte do sistema. Ameaças podem ser ativas, como impedir a 

operação de um serviço na Web, ou passivas, como a espionagem em uma comunicação 

entre duas partes. 

MEDIDA DE SEGURANÇA E ATAQUES 

Medidas de Segurança são controles físicos, mecanismos, meios e políticas 

colocadas em ação para prevenir ameaças de serem realizadas ou reduzir o impacto da 

realização de uma ameaça. Uma medida de segurança contra a espionagem de 

comunicação é, por exemplo, a cifragem das mensagens trocadas entre as partes. Um 

sistema é usualmente penetrado em seu ponto mais fraco, então, para ser eficiente, 

medidas de segurança precisam abranger todos os aspectos da segurança, incluindo 

segurança de computadores, segurança de comunicação, segurança pessoal e segurança 

física. Por exemplo, a cifragem de mensagens é uma medida de segurança eficiente 

contra uma espionagem de comunicação, mas é inútil se o sistema não possui restrições 

de segurança física. 

O ataque é a realização de uma ameaça. Ataques são resultados de 

vulnerabilidades, representadas por fraquezas em uma medida segurança ou a ausência 

da própria medida. Medidas de segurança geralmente aumentam o custo de um sistema, 

além de torná-lo mais difícil de usar. 

POLÍTICA DE SEGURANÇA 

Uma política de segurança representa as considerações que são, ou não, 

permitidas durante a operação de um sistema. Uma política de segurança de alto nível 

expõe considerações de caráter integral à operação segura de um sistema sem 

necessariamente prover detalhes de implementação de como os resultados desejados 

devem ser alcançados. Uma política de segurança usualmente passa por um processo de 

refinamento baseado em especificações do sistema para o qual ela será aplicada. A 

política de segurança representa as considerações gerais em termos mais precisos dos 

requisitos de segurança do sistema. 
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Muitas ameaças para segurança de computadores e comunicações envolvem 

fraudes na autorização. A especificação do comportamento de autorização, então, é uma 

parte importante parte das políticas de segurança. 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Uma política de segurança irá determinar usuários próprios e impróprios do 

sistema, as possíveis ameaças contra o sistema e medidas de segurança usadas para 

proteger as propriedades de ameaças. Em muitos casos a mais valiosa propriedade de 

um sistema é a informação nele contida. 

Segurança da informação é a disciplina de assegurar que informações não são 

relevadas a pessoas que não estão autorizadas e acessíveis a pessoas devidamente 

autorizadas. A segurança de computadores e comunicações são duas divisões da 

segurança da informação. Segurança de computadores lida com os dados armazenados 

em um computador, enquanto segurança de comunicações lida com proteções dos dados 

enquanto eles estão transitando de um sistema para outro. 

É importante perceber que a segurança da informação precisa ser usada em 

conjunto com outras disciplinas de segurança para prover um sistema de segurança 

completo. Seria inútil, por exemplo, proteger dados enquanto estão transitando em uma 

rede se o próprio computador em si não está seguro e pode ser facilmente acessado. 

As disciplinas relevantes à segurança da informação são: 

− Segurança Administrativa – exclui tarefas tais como definir políticas de segurança 

através de gerenciamento, apresentação de análise de riscos, planejamento de 

desastres, monitoramento de empregados e criação de cópias de segurança; 

− Segurança de Mídia – garante que materiais impressos importantes são destruídos 

quando não são mais necessários, assegura que informações são produzidas de uma 

maneira controlada e cópias de segurança são mantidas seguras ou não mais 

necessárias; 

− Segurança Física – protege computadores, discos, ambientes e qualquer dispositivo 

físico que contenham informações relevantes; 

− Segurança Pessoal – esta área da segurança lida com informações de segurança 

necessárias a usuários do sistema e identificar e controlar posições. 
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SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Segurança da informação formaliza seis serviços de segurança: autenticação, 

autorização, privacidade, integridade, não-repúdio e disponibilidade. Estes seis serviços 

podem tornar seguras propriedades contra ameaças para a segurança da informação. 

Eles devem ser usados em conjunto com outras disciplinas de segurança (mostradas 

acima) para assegurar a segurança total do sistema. No presente trabalho iremos estudar 

o serviço de autenticação e autorização em mais detalhes visto o escopo abordado. 

PRIVACIDADE 

Privacidade assegura que dados não são revelados a pessoas não autorizadas. O 

dado pode estar armazenado em um computador, ou pode estar em trânsito de um 

computador para outro através de uma rede. O serviço de privacidade protege os dados 

contra ataques de espionagem de comunicação. 

Privacidade não está limitada somente à proteção de dados como também da 

informação contida nos dados. Por exemplo, um intruso pode estar monitorando o 

número de tamanho de pacotes transmitidos em uma rede embora o conteúdo destes 

pacotes esteja protegido. 

INTEGRIDADE 

Integridade visa prover proteção contra modificações, duplicação, inserção, 

remoção ou reordenamento de mensagens seqüenciais. A integridade de dados protege 

também um sistema contra a criação imprópria de dados ou uso de dados antigos. 

Em alguns casos a integridade é considerada de maior importância que a 

privacidade. Em comunicações financeiras, por exemplo, informações de compras e 

vendas de bolsas são protegidas com serviços de integridade sem prover serviços de 

privacidade. 

Uma variedade de mecanismos de criptografia pode ser usada para implementar 

integridade de dados, tais como criptografia e funções hash. 

NÃO-REPÚDIO 

O serviço de não-repúdio previne que uma parte envolvida na comunicação 

negue falsamente a participação em qualquer parte da comunicação. Uma das partes 

pode tentar repudiar seu envolvimento para enganar a outra parte alegando, por 
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exemplo, que não teve participação em uma transação bancária. O serviço de não-

repúdio deve garantir evidências durante uma comunicação que podem ser usadas em 

desacordos entre as partes envolvidas. 

DISPONIBILIDADE 

Disponibilidade garante que um sistema de computador, dados e recursos de 

hardware ou software estarão disponíveis para usuários autorizados sem qualquer 

impedimento. Garante também que um sistema de computador estará rapidamente 

disponível se por acaso acontecer algum desastre acontecer. A disponibilidade de um 

sistema assegura computadores contra ataques que tentam impedir o funcionamento do 

serviço por uma pessoa. Dois métodos convencionais para garantir disponibilidade de 

sistemas são administração do sistema e desenvolvimento de uma arquitetura robusta. 

 

2.4 CONCEITOS NECESSÁRIOS 

 

SOAP 

 

SOAP é um dos principais elementos dos Serviços Web, apesar de não ser 

necessário o conhecimento do seu funcionamento para se criar e consumir Serviço Web. 

Porém, o entendimento geral do protocolo é útil para se lidar com eventuais situações de 

erros e problemas com a interoperabilidade entre plataformas no uso de Serviços Web. 

Não está vinculado a nenhuma plataforma de hardware, software ou linguagem 

de programação [27].  

Um dos grandes benefícios do SOAP é que ele é aberto e foi adotado pela 

maioria das grandes empresas de hardware e software. A sua especificação provê a base 

para a comunicação entre Serviços Web. Construído no topo de padrões abertos como o 

HTTP e XML, facilita o aprendizado, por parte dos desenvolvedores e o suporte das 

infra-estruturas [27]. 

Este protocolo define uma gramática XML especializada, porém flexível, que 

padroniza o formato das estruturas das mensagens. As mensagens são, por outro lado, o 

método de troca de informações entre os Serviços Web e os seus consumidores. Ao 

utilizar XML para codificar mensagens o SOAP nos dá alguns benefícios [27]: 
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• XML pode ser facilmente lido por usuários, portanto, mais fácil de entender e 

eliminar erros. 

• XML inclui várias tecnologias que podem fortalecer o SOAP 

 

Principais vantagens da utilização do protocolo SOAP [28]: 

• Pode atravessar firewalls com facilidade. 

• Os dados do SOAP são estruturados usando XML. Portanto, as mensagens 

podem ser compreendidas por quase todas as plataformas de hardware, sistemas 

operacionais e linguagens de programação. 

• Pode ser usado, potencialmente, em combinação com vários protocolos de 

transporte de dados, como HTTP, SMTP e FTP. 

 

Principais desvantagens [28]: 

• Falta de interoperabilidade entre ferramentas de desenvolvimento do SOAP. 

Embora o SOAP tenha amplo suporte, ainda existem problemas de 

incompatibilidade entre diferentes implementações do SOAP. 

• Mecanismos de segurança imaturos. O SOAP não define mecanismo para 

criptografia do conteúdo de uma mensagem SOAP, o que evitaria que outros 

tivessem acesso ao conteúdo da mensagem. 

• Não existe garantia quanto à entrega da mensagem. Quando uma mensagem 

estiver sendo transferida, se o sistema falhar, ele não saberá como reenviar a 

mensagem. 

 

Funcionalidades do SOAP [28]: 

• Interoperabilidade entre sistemas utilizando linguagens e protocolos 

padronizados largamente difundidos, como XML e HTTP. 

• SOAP descreve completamente cada elemento da mensagem, facilitando e a 

proteção contra erros. 

 

Funcionalidades que o SOAP não é capaz de executar: 

• Coleta de lixo distribuída 

• Objetos por referência. 
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AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

 

Autenticação é o processo no qual um serviço irá identificar se aquela pessoa 

que está tentado logar no sistema, realmente tem as credenciais corretas para que seja 

liberado o acesso. Autorização é o processo que irá verificar o que a pessoa (já 

autenticada) terá acesso no sistema. 

Por exemplo, se o meu login for “bruno” e a minha senha for “1234”, o 

processo que irá verificar a veracidade dessas informações é a autenticação. A partir do 

momento que eu esteja autenticado, o sistema irá passar as minhas credenciais e 

verificar quais serviços eu tenho acesso, negar ou restringir o acesso a determinadas 

informações solicitadas. Esse é o processo de autorização. 

O esquema proposto pela equipe da redIRIS pode ser visualizado na Figura 1, 

onde o cliente envia uma mensagem a algum serviço do perfSONAR, este serviço envia 

uma requisição ao Serviço de Autenticação do perfSONAR (perfSONAR AS) que irá 

retornar a resposta ao serviço solicitado pelo cliente, e envia a resposta da confirmação 

positiva ou  negativa da autenticação. 

 

  

Figura 1: Esquema de Autenticação proposto pela redIRIS no perfSONAR [12] 

 

 

 

SINGLE SIGN ON 

 

O Single Sign On (SSO) [13] é usado quando se quer autenticar apenas uma vez 

numa sessão e não precisar mais se autenticar para cada um dos serviços dentro do 

ambiente protegido.  
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eduGAIN 

 

O objetivo principal do eduGAIN [24] é construir uma infra-estrutura de 

autenticação e autorização interoperável e utilizável para um acesso simples aos 

recursos de e-ciência em toda a Europa, a partir de diferentes implementações na UE e 

fora dela. A idéia básica é a de criar uma federação entre elas, preservando sucessos que 

consumiram importantes esforços [15]. 

Uma confederação eduGAIN é um conjunto de federações que cooperam 

mediante relacionamentos específicos de confiança, que realizam os procedimentos de 

gestão de identidade, autenticação e autorização de acordo com suas próprias políticas 

[15]. 

A confiança entre os participantes de duas federações se estabelece 

dinamicamente. Os membros de uma federação não sabem nada a priori dos das outras. 

A sintaxe e semântica se adaptam a uma linguagem comum, por meio de uma definição 

abstrata do serviço [15]. 

As operações de eduGAIN dependem em grande parte da disponibilidade de 

identificadores para os componentes que sejam únicos, estruturados e bem definidos. Os 

identificadores estabelecem o tipo de componente ao que pertencem por meio de 

prefixos predeterminados [15]. 

 

 

2.5 TECNOLOGIAS PROPOSTAS 

 

As tecnologias apresentadas a seguir são propostas pela equipe do perfSONAR 

para a criação de um ambiente seguro. 

 

WS-SECURITY  

 

Principal especificação de segurança para Serviços Web, apóia-se nos padrões 

XML-Signature [31] e XMLEncryption [32] para prover trocas de mensagens seguras. A 

especificação visa ser flexível, sendo possível utilizar uma grande variedade de 

mecanismos de segurança. Mais especificamente, esta tecnologia provê suporte para 

diferentes tipos de credenciais de segurança (security tokens), possibilitando que um 
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cliente utilize múltiplos formatos de credenciais para a autenticação e autorização, 

múltiplos formatos para assinatura e múltiplas tecnologias de cifragem de dados. Estas 

características são muito importantes para alcançar a interoperabilidade entre 

tecnologias de segurança de diferentes domínios administrativos [29]. 

 

SAML 

 

A especificação SAML (Security Asserition MarkupLanguage)[30] é uma infra-

estrutura de segurança projetada para expressar informações (com o objetivo de serem 

interoperáveis, as informações são expressas em asserções de segurança) sobre 

autenticação, autorização e atributos de um sujeito e que permite a troca dessas 

informações entre parceiros de negócios. O SAML não provê a autenticação em si, mas 

sim meios para expressar informações de autenticação. O cliente pode se autenticar 

apenas uma vez e utilizar dessa autenticação nos demais domínios filiados (Single Sign 

On) [29]. 

SAML não impõe uma solução ou infra-estrutura centralizada, descentralizada 

ou federada, mas facilita a comunicação de autenticação, autorização e a informações de 

atributos. Não introduz qualquer nova forma ou método de autenticação nem uma 

alternativa para outros padrões de segurança como a WS-Security e não é limitada para 

aplicações legadas ou aplicações Web [26]. 

Usado principalmente para inclusão nas mensagens SOAP de informações com 

o propósito de dar subsídios para que o receptor possa decidir sobre a validade das 

credenciais fornecidas através de algum outro mecanismo. Normalmente as informações 

SAML são usadas em conjunto com o WS-Security. 

 

SASL 

 

SASL (Simple Authentication and Security Layer): é um método para adicionar 

suporte para autenticação em protocolos baseados em conexão, como o LDAP. O SASL 

por si só não provê segurança, mas permite negociá-la [35]. 

Para usar o SASL, o protocolo deve incluir um comando para identificar e 

autenticar um usuário para um servidor e opcionalmente negociar um nível de segurança 
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para as subsequentes interações do protocolo. O comando tem um argumento para 

identificar um mecanismo do SASL [35].  

 

CERTIFICADOS X.509 

 

O certificado de chave pública é emitido por uma autoridade certificadora (AC), 

que compõe a estrutura de uma ICP. Esse certificado digital é composto por diversos 

campos que permitem a identificação do usuário certificado e da autoridade 

certificadora, além de parâmetros referentes a algoritmos e procedimentos usados no 

processo de certificação. Todas essas informações são assinadas pela autoridade 

certificadora (AC), garantindo sua autenticidade e a integridade [37].  

O serviço de autorização através de certificados X.509 pode ser realizado de 

duas formas. Na primeira delas uma ICP é responsável pelos serviços de autenticação e 

autorização, ao mesmo tempo, através de uma única infra-estrutura. Neste caso, os 

certificados emitidos pelas autoridades certificadoras contém atributos específicos para 

o gerenciamento de privilégios na extensão atributo de diretório de sujeito [37]. 

Uma desvantagem desse primeiro método é a centralização dos sistemas de 

autenticação e de autorização sobre uma única entidade, a que irá emitir o certificado, 

requerendo que esta seja responsável por obter informações de autenticação e de 

autorização. Outra questão a ser avaliada é que depois do certificado ser emitido, 

nenhum atributo poderá ser adicionado, dificultando o processo de concessão de 

privilégios [37]. 

A segunda forma de suporte ao serviço de autorização, através de certificados 

X.509, é a utilização de certificados de atributo. Neste caso, o certificado deverá ter 

validade de acordo com as necessidades de concessão de privilégios. Dessa forma, os 

processos de autenticação e autorização tornam-se independentes em relação ao tempo 

de validade da informação contida no certificado. Além disso, a gestão pode ser 

realizada por entidade com propriedade dentro do processo de autorização, sendo 

emitido por infra-estrutura autônoma [37]. 
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CAPÍTULOS 3 – O AMBIENTE perfSONAR_____________ 

 

 

O perfSONAR é um ambiente de monitoramento orientado a serviços resultante 

de um esforço conjunto da Internet2, Géant2, ESNet [19] e, mais recentemente, da RNP 

[25] através do GT-Medições [20]. 

 

 

3.1 SERVIÇOS 

 
 
 
Ponto de medição (MP –MeasurementPoint) 

Permite aos usuários realizarem testes executados por ferramentas de linha de 

comando em redes de domínios diferentes. Pode realizar testes sob demanda ou 

agendados previamente de ferramentas já integradas [21]. 
 

Armazenamento (MA –MeasurementArchive) 

MA –RRD: Acesso às bases RRD [21].  

MA-SQL: Armazenar e disponibilizar as medidas das ferramentas ping e 

traceroute obtidas através do CL-MP [21]. 

 

Publicação e descoberta (LS –Look-upService) 

Infra-estrutura para a publicação e descoberta dos serviços disponibilizados [21]. 

 

Autenticação (AS - AuthenticationService) 

Estabelecer um conjunto de políticas de utilização dos serviços e implementar 
um conjunto mínimo de segurança [22]. 
 

Topologia (TopS –TopologyService) 

O Serviço de Topologia está em fase de discussão/definição mesmo dentro do 

escopo do perfSONAR [21]. 
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Transformação (TS –TransformationService) 

Transformação dos dados (agregação, concatenação, correlação, tradução, etc.) 
[21]. 
 

Proteção de Recursos (RP –ResourceProtector) 

Faz o controle dos recursos utilizados para os testes autorizando ou não a sua 

execução [21]. 

 

 

 
3.2 NECESSIDADES DE SEGURANÇA 

 

Dentro do ambiente perfSONAR, temos três tipos de cenários diferentes: 

 

• Clientes Automatizados (Automated Client) 

• Usuário atrás de um cliente (UbC) 

• Cliente no Web containEr (WE) 

 

Um Web containER destina-se a processar componentes web como servlets, JSP's, 

HTML's e Java Beans. 

Todos esses cenários, necessitam de um esquema de AA para que os usuários 

possam acessar todos os serviços de maneira segura e confiável. 

 

 

3.3 MECANISMOS 

 

• Clientes Automatizados (AC): Segundo a equipe da redIRIS propôs, dentro 

desse cenário, para ser realizado um esquema de AA, o cliente emite um certificado 

X.509 válido no modelo de confiança eduGAIN ao serviço requerido no perfSONAR. 

[12] 
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 O diagrama da Figura 2 apresenta o workflow típico para este caso. A 

mensagem vai assinada digitalmente da AC (Autoridade Certificadora) junto com o 

certificado X.509 ao serviço requerido no perfSONAR. 

 

 
Figura 2: Esquema proposto pela redIRIS para uma AA dentro do cenário AC[12] 

 

 

 

• Usuário atrás de um cliente (UbC): As exigências deste caso são muito similares 

do caso precedente. A diferença principal é que estes tipos de clientes devem emitir o 

certificado que é obtido de seu fornecedor da identidade (IdP), um elemento home de 

X.509 de um usuário da ponte, com SASL [34]. O diagrama da Figura 3 apresenta o 

workflow típico para este caso: 

 

 
Figura 3: Esquema proposto pela redIRIS para uma AA dentro do cenário UbC [12] 

 
Como pode ser visto na Figura 3, quando um pedido de usuário requisita uma 

ação do cliente, este dever ser autenticado em um IdP de seu domínio. Assim, o cliente 

faz algumas interações com o serviço de medição (através de uma mensagem de 
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MDLookup) do eduGAIN. Quando esta informação é obtida pelo cliente, esta tem que 

pegar as credenciais e o certificado do usuário de seu IdP com o protocolo de SASL. 

 
 
• Cliente no Web containEr (WE): Basicamente, estes clientes no Web containEr, 

utilizam aplicações tais como servlets ou os certificados de PHP, usando seu container 

para redirecionar novos usuários a seu H-BE e fazer a autenticação usando seus 

procedimentos locais de federação. Este procedimento é realizado usando o perfil de 

WebSSO do eduGAIN. 

 

 
Figura 4: Esquema proposto pela redIRIS para uma AA dentro do cenário WE [12] 
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA_______________________ 

 

 

As atividades da deste trabalho envolverão as seguintes etapas: 

  

ETAPA I 

  

1.      Pesquisar e estudar as alternativas de implementação de segurança em 

Serviços Web - Nessa atividade será realizado um estudo sobre as principais 

tecnologias de segurança em Serviços Web. 

 

Nesta etapa, foram realizados estudos sobre as principais tecnologias 

emergentes no mercado, como as citadas no capítulo 2, e algumas outras 

tecnologias, como o WSE (Web Serices Enhancements) [36].  

 

2.      Testar as tecnologias de segurança em Serviços Web a partir da pesquisa 

executada na atividade anterior.  

  

Ainda serão testadas as tecnologias propostas pela equipe da redIRIS, tais 

como o certificado X.509, o SAML e SASL. 

  

 ETAPA II 

   

1.      Estudo das formas possíveis de implantação de segurança nos Serviços 

Web disponíveis no perfSONAR; 

 

Serão adotadas as formas previstas no documento do Maurizio Molina [14] que 

descreve como realizar o esquema de AA no perfSONAR. 

 

2.      Desenvolvimento de um protótipo da infra-estrutura básica de segurança 

em Serviços Web. 

  

  Não realizado. 
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ETAPA III - Não realizado. 

  

1.      Teste do protótipo da infra-estrutura de segurança em Serviços Web; 

2.      Realizar verificações e validações da infra-estrutura;  

3.     Implantação da infra-estrutura de segurança em Serviços Web no ambiente 

perfSONAR. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS ESPERADOS_____________ 

 

 

Os resultados que se espera deste trabalho são: 

 

1. Estudo e melhor conhecimento das tecnologias para segurança em Serviços 

Web. 

2. Testes das tecnologias emergentes de segurança em Serviços Web. 

3. Desenvolvimento, testes e implantação de uma infra-estrutura de Segurança no 

Ambiente perfSONAR. 
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