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1 Introdução

A gestão de identidades ou GId (IdM - Identity Management) pode ser entendida como o
conjunto de processos e tecnologias usados para garantir a identidade de uma entidade ou de um
objeto, garantir a qualidade das informações de uma identidade (identificadores, credenciais e
atributos) e para prover procedimentos de autenticação, autorização, contabilização e auditoria
[ITU 2009].

Este é um tema de pesquisa ativo e, diante da sua complexidade e relevância, deverá continuar
assim por muito tempo. Esta constatação decorre das inúmeras questões técnicas que os sistemas
de gestão de identidades devem considerar, tais como: facilidade de uso, privacidade e anonimato
do usuário, segurança, autenticação única, escalabilidade, controle de acesso de granularidade
fina (baseado em atributos), interoperabilidade e custo dos sistemas (total cost of ownership).

A RNP oferece à comunidade acadêmica brasileira alguns serviços ligados a GId, a saber: a
Infraestrutura de Chaves Públicas de Ensino e Pesquisa (ICPEdu), o sistema de acesso sem fio à
Internet usando credenciais da instituição de origem do usuário (Eduroam) e a Federação CAFe
(Comunidade Acadêmica Federada), que permite que usuários de uma instituição participante
tenham acesso a diversos serviços de outras instituições (nacionais ou estrangeiras), também
usando apenas credenciais obtidas localmente na instituição de origem. Diante da necessidade
de aprimoramentos destes serviços e de outros serviços que demandem de gestão de identidades,
o Comitê Técnico de Gestão de Identidades (CT-GID) da RNP tem por objetivo realizar reco-
mendações técnicas e prospecção tecnológica para apoiar as atividades do Comitê Assessor de
Gestão de Identidade (CA-GID).

O objetivo deste documento, elaborado de forma colaborativa pelos membros do CT-GID, é
apresentar uma visão de futuro acerca dos temas relacionados à gestão de identidades que mais
têm merecido a atenção de pesquisadores no Brasil e no exterior. De maneira resumida, alguns
problemas e oportunidades de pesquisa relevantes, bem como ideias de possíveis caminhos a
seguir para resolver tais problemas e/ou trilhar novos caminhos em GId, são descritos.

O levantamento e discussões dos temas de interesse analisados neste relatório foram feitos
de diversas maneiras e em diversas etapas, como listados, a seguir:

• Mapeamento das atividades de pesquisa em desenvolvimento e temas de interesse dos
membros do CT-GID, realizado por meio da aplicação de um questionário. A lista dos
temas de interesse analisados neste documento foi definida com base nos resultados obtidos.

• Durante as reuniões do CT-GID, foi possível discutir alguns desafios e analisar algumas
soluções tecnológicas para estes desafios.

• Discussões com pesquisadores da área em eventos científicos e tecnológicos, tais como o
WRNP, SBRC, SBSeg e WGID.

• Acompanhamento dos Grupos de discussões técnicos relacionados a GId e segurança, tais
como, as listas de discussões da REFEDs, do Shibboleth, da Comissão Especial de Segu-
rança da SBC (seg-l), da Comunidade de Segurança da Informação e Criptografia (Comsic),
blog, webminars/webcasts e newsletter kuppingercole.
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2 Temas de Interesse Analisados

2.1 Autorização e Controle de Acesso

2.1.1 Autorização em Ambientes de Identidades Federadas (Prof. Carlos Eduardo
Silva - UFRN)

Em um cenário básico de controle de acesso federado, usuários de todos os IdPs têm acesso
aos SPs. Entretanto, existem cenários mais específicos, como por exemplo, quando (i) somente
um IdP específico tem acesso ao SP (por exemplo, uma instituição paga para que todos os seus
usuários tenham acesso ao serviço); (ii) somente alguns usuários do IdP devem ter acesso ao
SP (por exemplo, uma instituição contrata um serviço que é bem caro por usuário e/ou trata
de dados sensíveis e, por isso, somente alguns de seus usuários poderão ter acesso ao mesmo,
seja por questões de custo ou de sigilo), ou (iii) somente alguns usuários da federação têm
acesso ao SP (por exemplo, um determinado serviço tem um modelo de negócios que exige que
cada usuário faça sua contratação ou credenciamento de maneira independente)1. Atualmente,
o administrador de um SP pode precisar lidar com todas essas situações, como foi o caso no
projeto CNC (Computação em Nuvem para Ciência), um serviço de armazenamento em nuvem
implantado na infraestrutura de redes da RNP.

Para lidar com esses problemas, foi desenvolvido o Federated Access Control System (FACS)
[Diniz et al. 2015]. FACS apresenta uma solução hierárquica para a definição de políticas de
controle de acesso em um ambiente de federação de identidades, sendo capaz de lidar com os
cenários apresentados anteriormente. O sistema se encontra atualmente em produção, sendo
aplicado para o gerenciamento de controle de acesso do CNC. Assim como o CNC, o FACS é
mantido hoje pela empresa Anolis TI em conjunto com a Diretoria de Serviços da RNP.

Existem outros sistemas/serviços providos pela RNP com requisitos de gerenciamento de
controle de acesso similar ao CNC, como por exemplo, o Conferência Web2. Entretanto, em
sua versão atual, o FACS foi desenvolvido com vistas ao gerenciamento de controle de acesso no
contexto do CNC, e portanto, se faz necessário uma etapa de Pesquisa e Desenvolvimento para
que o mesmo possa ser aplicado a outros serviços.

Neste contexto, identificamos algumas questões, tais como:

• Como suportar a utilização do FACS em diversos SPs, uma vez que sua implementação
envolve componentes específicos do SP? É necessário definir um processo de customização
sistematizado da solução de forma a permitir sua aplicação em vários SPs. Um ponto
importante a ser considerado é a utilização de padrões e especificações bem estabelecidos,
como o SCIM (System for Cross-domain Identity Management) [Mortimore et al. 2015a].

• Como permitir a definição de políticas de acesso (quais ações podem ser feitas e por quem)
para diferentes SPs, uma vez que somente o SP tem conhecimento de quais ações podem
ser desempenhadas por seus usuários?

• Como lidar com o gerenciamento do ciclo de vida de uma identidade digital em SPs?
1https://cnc.rnp.br
2https://conferenciaweb.rnp.br/
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• Como permitir o gerenciamento de recursos do SP? A política de uso desses recursos
poderia ser definida pela instituição dona do IdP?

• Como realizar o mapeamento entre diferentes modelos de controle de acesso, políticas, e
atributos entre várias instituições (IdPs/SPs)?

Dado o contexto em que foi desenvolvido, o FACS não considera aspectos relacionados a
Agregação de atributos, nem a Organizações Virtuais, de forma que outras iniciativas nesses
tópicos poderiam ser agregadas em busca de melhorias para o FACS.

2.1.2 Controle de Acesso Dinâmico (Prof. Carlos Eduardo Silva - UFRN)

Com a crescente complexidade e dinamismo dos sistemas atuais, os mecanismos de controle
de acesso tradicionais, baseados em modelos estáticos e rígidos, não estão sendo capazes de
lidar com os novos cenários de ameaças que permeiam o espaço virtual [Yuan et al. 2014].
Isso tem originado uma busca por mecanismos de controle de acesso dinâmico. Esse aspecto
é evidenciado, por exemplo, com o modelo RAdAC (Risk-Adaptable Access Control) [Mcgraw
2009], que introduz a ideia que decisões de controle de acesso devem considerar um trade-off
entre o risco e os potenciais benefícios em permitir acesso. O modelo RAdAC originou diversos
trabalhos que buscam mecanismos para que se possa estimar e incorporar medidas de risco em
controle de acesso, permitindo a tomada de decisão dinâmica na concessão de acesso [Shaikh
et al. 2012] [dos Santos et al. 2016].

Tais sistemas não deveriam somente suportar decisões de controle de acesso dinâmicas, como
os trabalhos mencionados anteriormente, mas também permitir a modificação de políticas de
controle de acesso em tempo de execução. Por exemplo, o SAAF (Self-Adaptive Authorization
Framework) [Bailey et al. 2014] tem como objetivo a adaptação dinâmica de políticas de controle
de acesso para lidar com incidentes de segurança, tais como, ameaças internas.

Neste sentido, uma possível linha de pesquisa a ser perseguida diz respeito aos aspectos que
devem ser considerados para modificação dinâmica nas políticas de controle de acesso. Algumas
questões que podem ser levantadas:

• No contexto de ameaças internas, o que caracteriza um comportamento normal/anormal?

• Como detectar tais comportamentos, considerando que comportamento normal pode ser
alterado ao longo do tempo?

• Como responder a comportamentos suspeitos? Por exemplo, o sistema pode solicitar a
re-autenticação do usuário (talvez adicionando um novo fator), solicitar a autorização de
outro usuário para permitir o acesso, ou alterar as políticas de controle de acesso (remover
um privilégio do usuário, ou relaxar/restringir os requisitos de acesso).

2.2 Interoperabilidade entre Federações e Arquitetura de Federação Fatiada

Profa. Michelle Wangham (Univali), Profa. Natália Castro Fernandes (UFF) e
Maykon Chagas de Souza (Univali)
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A diversidade de sistemas e de especificações para prover a gestão de identidades dentro dos
ambientes corporativos ou acadêmicos aumenta a preocupação no que diz respeito a interope-
rabilidade entre estes diferentes sistemas de GID. Diversos aspectos precisam ser considerados
quando uma organização deseja disponibilizar acesso aos seus recursos por meio de diferentes
sistemas de GID. Por exemplo, para promover a colaboração entre pesquisadores de diferentes
federações e que utilizam diferentes sistemas de GID (federações heterogêneas), é preciso esta-
belecer relações de confiança entre as federações ou entre as entidades envolvidas (IdPs, SPs
ou proxies) para disponibilizar ou consumir informações dos diferentes sistemas adotados pelas
organizações. Dentre as tecnologias de gestão de identidades federadas, atualmente, destacam-se
as especificações SAML, OpenID Connect e WS-Federation. A transposição de informações dos
usuários (tokens de autenticação, de atributos e de autorização) entre federações heterogêneas
é um problema que precisa ser melhor investigado.

A Iniciativa Kantara3, através do Grupo de Trabalho de Interoperabilidade entre Federações
(FIWG4), discute e analisa soluções de interoperabilidade com foco voltado para interoperabili-
dade entre federações. De acordo com o FIGW, os sistemas de GId devem permitir que usuários
possam acessar recursos mesmo que estes façam parte de um domínio de outra federação e que
utiliza outra tecnologia. Um dos objetivos do FIWG é definir a especificação de um perfil SAML
que possibilita a interoperabilidade entre o SAML e outros protocolos de autenticação e de au-
torização. As pesquisas realizadas pelo FIWG resultaram na definição de alguns requisitos5 que
tentam caracterizar as formas e níveis de interoperabilidade e as entidades que interagem nestes
níveis.

Para concepção de um ambiente interoperável, outro aspecto citado pelo FIWG que neces-
sita de atenção é a sintaxe e a semântica dos atributos (como mapear os modelos de dados
das federações e como manipulá-los). A especificação System for Cross-domain Identity Ma-
nagement (SCIM)6, definida pela IETF para ambientes de nuvem de recursos interdomínios,
pode contribuir com este aspecto. Esta especificação apresenta um conjunto de atributos bem
definidos que são atribuídos a uma organização, contemplando usuários, grupos, recursos, e a
própria organização em si. A especificação SCIM define uma API para manipulação dos dados
que possibilita a interação entre diferentes organizações.

De acordo com o grupo de trabalho FIWG, a interoperabilidade pode ser caracterizada por:
(1) interoperabilidade promovida por entidades que representam instituições, como os IdPs,
SPs, proxies, provedores de atributos, serviços de descoberta (DS) ou operadores de federações
(confederações); (2) interoperabilidade tratada por camada, sendo representada pela camada
técnica (protocolos), camada legal e a camada de privacidade.

Na camada de protocolos, têm-se iniciativas do próprio projeto Shibboleth78, sendo discutidas
dentro do contexto do consórcio e nas listas de discussões, de integração de uma camada OpenID
Connect dentro do Shibbolhet IdP. Outra iniciativa vem através de esforços da GÈANT, no

3https://kantarainitiative.org/
4https://kantarainitiative.org/groups/federation-interoperability-work-group/
5https://kantarainitiative.org/confluence/display/fiwg/Federation+Interoperability+Patterns
6 http://www.simplecloud.info/
7https://identityblog.switch.ch/2016/03/08/openid-connect-meets-saml-and-shibboleth/
8https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/IDP30/Contributions+and+Extensions
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projeto SATOSA 9, que implementa um proxy SAML que é capaz de se comunicar com mídias
sociais e provedores de identidades como Facebook e Google. Estas iniciativas demonstram o
interesse em aproximar diferentes protocolos, SAML e OpenID Connect, que atuam em diferentes
contextos, voltados para ambientes acadêmicos e corporativos, respectivamente.

Prover a interoperabilidade entre sistemas de GId é um desafio e pode contribuir com diferen-
tes cenários, tais como: colaboração entre empresas e universidades, entre governos 10, sistemas
de e-saúde e e-science (organizações virtuais).

Sugerimos que estes aspectos de interoperabilidade sejam amplamente investigados, experi-
mentados e avaliados para que estes cenários colaborativos possam ser mais flexíveis e abertos.

Uma federação de recursos é aquela que faz a união de recursos de diferentes instituições
como, por exemplo, a federação de recursos de testbeds para Internet do Futuro ou a federação
de recursos para nuvens. Tais federações trazem grandes vantagens e benefícios, mas também
trazem desafios importantes, tais como: nomear/classificar os recursos, lidar com uma base de
usuários muito grande e distribuída, lidar com uma base de recursos distintos, numerosos e dis-
tribuídos e cuidar das políticas a nível local e global [Alfieri et al. 2003]. Estudos relacionados
à gestão de identidade em federações de recursos lidam também com o uso de federações aca-
dêmicas de identidade, tais como a CAFe 11 e a EduGAIN [Camarinha-Matos e Afsarmanesh
2005] e o uso de federações públicas de identidade, como o Facebook e o Google.

No contexto específico dos testbeds para experimentação para Internet do Futuro, o conceito
de clearinghouse aparece como ponto chave, oferecendo a infraestrutura para certificação e con-
fiança dentro da federação [Foster et al. 2001],[Internet2 2016], [Hu et al. 2013]. Contudo, a
arquitetura ideal para a clearinghouse ainda é um ponto em discussão. Nesse sentido, é im-
portante definir como a gestão de identidades pode ser integrada à federação de recursos. Por
exemplo, a Slice Federation Architecture – SFA [Mortimore et al. 2015a], que pode ser descrita
como uma API para federar e dar acesso aos recursos de uma federação de recursos para os usuá-
rios autorizados, é fortemente baseada no uso de certificados. Contudo, como integrar a gestão
de identidades da organização virtual que compõe a federação de recursos e como gerenciar a
autorização e a certificação nesse ambiente é um desafio, em especial quando se considera que
diferentes instituições podem usar formas distintas de autenticar e descrever recursos e usuários.

2.3 Autenticação e Autorização em organizações virtuais (Profa. Débora Sa-
ade, Profa. Natália Fernandes, Edelberto Silva, Profa. Michelle Wangham
e Maykon Chagas de Souza)

Em ambientes computacionais com recursos distribuídos e compartilhados, frequentemente
são criadas interrelações entre grupos envolvendo vários parceiros de diferentes instituições, com
o objetivo de acessar um conjunto de recursos mantidos por entidades administradoras distin-
tas. Esses grupos de intituições e usuários compõem as chamadas Organizações Virtuais (OVs
- Virtual Organizations) [Foster et al. 2001], [Camarinha-Matos e Afsarmanesh 2005] e [Af-
sarmanesh e Camarinha-Matos 2005]. Uma OV representa uma nova organização formada por

9https://github.com/its-dirg/SATOSA
10https://eid-stork.eu
11 http://portal.rnp.br/web/servicos/cafe
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alguns dos membros (e não necessariamente todos) das instituições parceiras. Exemplos po-
dem ser encontrados em projetos interinstitucionais, como o FIBRE - Future Internet Testbeds
Experimentation Between Brazil and Europe [Sallent et al. 2012] - que oferece uma rede de
experimentação para Internet do Futuro, ou em ambientes de computação em nuvem e com-
putação em grades. Independente do objetivo fim de uma OV, há mecanismos de gestão de
identidade comuns que precisam ser oferecidos a seus usuários, como por exemplo, as funções
de autenticação e autorização (A&A) para uso de recursos e serviços compartilhados.

O framework ACROSS - Attribute-based access ContROl and diStributed policieS [Silva et al.
2015, Silva et al. 2016] desenvolvido no âmbito do CT-GId com o apoio da RNP, oferece uma
solução de autenticação e autorização, que pode ser utilizada por diferentes OVs. O ACROSS
oferece autenticação através de federações de identidade baseadas em SAML - Security Asser-
tion Markup Language, tal como a CAFe – Comunidade Acadêmica Federada, e uma solução
para agregação de atributos adicionais e específicos a OVs. Além de autenticação e agrega-
ção de atributos, ACROSS oferece mecanismos para autorização através de controle de acesso
baseado em ABAC – Attribute-based Access Control [Hu et al. 2013] e políticas baseadas no
padrão XACML - eXtensible Access Control Markup Language [Moses et al. 2005]. Através do
ACROSS, uma OV pode se beneficiar da relação de confiança existente entre instituições que
pertencem a uma federação de identidade, e também definir atributos específicos aos usuários
dessa OV. O ACROSS oferece a possibilidade de definição de políticas de acesso globais, comuns
à OV como um todo, e também a definição de políticas locais, específicas a cada instituição, o
que pode ser bastante útil para OVs. O framework ACROSS pode ser utilizado em diferentes
projetos da RNP, como por exemplo FIBRE, CNC, GT-PID e também em infraestruturas de
informação em saúde, que podem ser representadas como OVs.

O framework ACROSS pode ser comparado a outros trabalhos publicados na literatura.
Para o ACROSS, o ambiente de uma VO é como uma federação de recursos, seja esse recurso
de que tipo for, diferentemente do VOMS [Alfieri et al. 2003], onde recursos são nós de uma
grade computacional. O ACROSS também garante a privacidade dos atributos dos usuários
já que apenas um atributo genérico (i.e. o nível de usuário) é enviado aos pontos de decisão
locais, mantendo os valores de atributos e cálculos de pontuação em nível global. Isso ocorre
de forma diferente do VOMS, que necessita que o usuário reapresente suas credenciais no nível
local, mesmo que já as tenha apresentado no nível global. No ACROSS, os mesmos conceitos
do System for Cross-domain Identity Management (SCIM) [Mortimore et al. 2015a] [Mortimore
et al. 2015b], [Internet2 2016] e Virtual Organisation Orthogonal Technology (VOOT) [VOOT
API/Internet2 2016] podem ser usados, uma vez que usuários são classificados em níveis de
acordo com seus atributos. Sendo assim, pode-se fazer uma analogia com a classificação por
grupos dos trabalhos citados. Usuários que tenham o mesmo valor para seus atributos têm a
mesma pontuação e são alocados no mesmo nível. Neste caso, conforme a configuração do admi-
nistrador da OV, é possível criar uma equivalência entre um nível e um grupo específico. Uma
diferença significativa entre o ACROSS e soluções baseadas em SCIM é que estas últimas são
específicas para a gerência de usuários e grupos. O ACROSS propõe uma solução mais flexível,
pois atributos e níveis do ACROSS podem representar grupos do SCIM, mas não o contrário.
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Apesar do ACROSS oferecer uma solução para A&A em OVs, alguns pontos ainda estão em
aberto e precisam ser estudados futuramente. O ACROSS oferece controle de acesso baseado
em ABAC, mas só considera atributos dos usuários para definir políticas de acesso. É necessário
considerar também atributos de recursos para oferecer uma solução mais geral para diferentes
tipos de OVs. Outro ponto interessante para pesquisa futura é considerar confederações de iden-
tidade e confederações de recursos para composição de OVs. As pesquisas atuais em OVs focam
em usuários humanos acessando recursos e serviços compartilhados. Outro ponto promissor
para pesquisa futura é o uso de soluções de A&A para IoT – Internet Of Things (Internet das
Coisas). Nesse novo cenário, as coisas acessam recursos e serviços compartilhados e farão parte
das OVs. É necessário prever serviços de A&A para coisas. Um trabalho futuro interessante é
estender o framework ACROSSpara oferecer A&A para coisas.

Novos desafios para o gerenciamento do ciclo de vida de OVs surgem quando os participantes
de uma OV se encontram em federações distintas e com tecnologias heterogêneas (diferentes
sistemas de GId) ou ainda não são membros de uma confederação. Para este cenário colaborativo,
novas soluções interoperáveis precisam ser investigadas para prover o gerenciamento de novos
atributos, a transposição de autenticação e de atributos e o controle de acesso flexível. Soluções
baseadas em proxies com administração descentralizada e que adotam padrões interoperáveis
(p.ex SAML e XACML) podem oferecer bons resultados 12.

2.4 Autenticação e Autorização na Internet das Coisas (Prof. Leonardo B.
Oliveira – UFMG, Prof. Marco A. A. Henriques – UNICAMP, Artur
Souza – UFMG)

A autenticação e a autorização são problemas em aberto em IoT. A autenticação e autori-
zação neste contexto podem se dar de duas formas, a saber: 1) de dispositivo para dispositivos
(device-to-device – D2D) ou 2) de usuário para dispositivo (user-to-device – U2D). As propos-
tas tradicionais que abordam D2D são, em sua maioria, baseadas no modelo ICP/certificados
digitais. O custo computacional deste modelo, entretanto, é por vezes inviável para a classe
de dispositivos de IoT, isto é, para as tais “coisas”. Assim sendo, é imprescindível no curto
prazo a concepção de soluções de autenticação e autorização adequadas para IoT. Uma possível
e auspiciosa abordagem para solucionar tal problema é empregar criptossistemas não baseados
em certificados. Dentre eles, Certificados Implícitos [Brown et al. 2002], Criptografia Baseada
em Identidade [Boneh e Franklin 2001] e sistemas híbridos [Al-Riyami e Paterson 2003] saltam
aos olhos. Note-se que cada uma dessas abordagens pode ser implementada e/ou implantada
de múltiplas formas; o que, por sua vez, impacta (negativamente ou positivamente) sobrema-
neira métricas como desempenho temporal, eficiência energética e consumo de memória dos
dispositivos.

Outra auspiciosa abordagem é o emprego de tecnologias baseadas em blockchain, uma cadeia
de blocos distribuída inicialmente proposta e criada para funcionar como livro-caixa da cripto-
moeda Bitcoin [Nakamoto 2008]. Devido ao fato de que registros cadastrados no blockchain são
permanentes, confiáveis e praticamente imutáveis, após serem confirmados um certo número de

12Nesta linha, um trabalho preliminar que trata deste problema pode ser encontrado em [de Souza et al. 2016].
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vezes (6 vezes no Bitcoin) e ao fato de que a verificação da validade destes registros tem um
custo baixo, é possível que a plataforma blockchain seja uma interessante alternativa para facili-
tar a verificação de uma determinada identidade online [Zyskind et al. 2015]. Algumas alternate
coins (como são chamadas as criptomoedas que sucederam Bitcoin) fazem uso de seus próprios
blockchains ou do blockchain original do Bitcoin para atingir seus objetivos [Stevenson 2013]
[Wood 2014]. É o caso, por exemplo, do Namecoin, que armazena dados (ou hash de dados)
junto com as transações em um blockchain derivado do blockchain original do Bitcoin [Ali et al.
2016] [Namecoin 2016]. A associação entre o identificador de um dispositivo e sua chave pública
poderia, por exemplo, ser registrada em um blockchain (com um certo custo computacional para
fazê-lo, mas com baixo custo para mantê-lo), e poderia ser verificada com facilidade por qualquer
dispositivo online. Apesar dos grandes desafios que existem no entendimento mais completo e
preciso sobre a criação e funcionamento de blockchains, acreditamos que esta tecnologia tem o
potencial de contribuir significativamente para os processos de autenticação e autorização de
dispositivos em IoT.

Analogamente ao que ocorre em D2D, propostas tradicionais para U2D não são plenamente
satisfatórias. Isso porque tais propostas, no momento em que foram concebidas, não levaram
em consideração as peculiaridades de dispositivos IoT (e.g., mobilidade, funcionalidades e sen-
sores). Uma abordagem para criar soluções sob medida para U2D é tirar proveito do padrão de
funcionamento dos dispositivos (novamente, mobilidade [Jakobsson et al. 2009], sensores [Liu
et al. 2009], funcionalidades [De Luca et al. 2012] etc.) para aumentar o nível de segurança
sem, no entanto, impactar negativamente a experiência de usuários.

Por fim, sugerimos que o CT-GId procure se debruçar mais sobre as tecnologias supracitadas
a fim de melhor entendê-las e avaliar o seu real potencial para uso em gestão de identidades.
Cumpre sempre lembrar que dirimir esses problemas em aberto é condição sine qua non para a
ampla adoção de IoT.

2.5 Autenticação contínua e o uso de mais de um de fator de autenticação
(Prof. Emerson Ribeiro de Mello - IFSC, Prof. Jean Everson Martina -
UFSC)

Telefones inteligentes e a Internet de Coisas estão levando a computação para o dia-a-dia das
pessoas, algo que os computadores pessoais não conseguiram fazer. O grande número de aplicati-
vos móveis e provedores de serviço geram um ambiente complexo para os usuários administrarem
suas identidades digitais e credenciais de acesso. O modelo de gestão de identidade federada
traz benefícios para usuários e provedores de serviços, porém apresenta novas preocupações com
segurança que antes não existiam, sendo a privacidade dos usuários a mais evidente.

A computação ubíqua, que consiste de um subconjunto da computação móvel, requer que
suas aplicações se integrem com o ambiente do usuário de tal forma que passem despercebi-
das. A escalabilidade, integração, heterogeneidade e invisibilidade são os principais desafios na
construção deste tipo de aplicação. Contudo, é necessário considerar mecanismos de controle de
acesso e de autenticação a fim de garantir que somente usuários autênticos e autorizados possam
interagir com a Internet das coisas (Internet of Things – IoT).

10



Para os usuários, o modelo de identidade federada permite que o usuário tenha uma única
credencial e a use para acessar diferentes provedores de serviços. Tem-se ainda a facilidade da
autenticação única (Single Sign-On – SSO), ou seja, o usuário só precisa passar o processo de
autenticação uma única vez, independente do número de provedores de serviço que for acessar
durante a sessão.

Apesar do modelo de identidade federada trazer facilidades para os usuários, este apresenta
um novo conjunto de vulnerabilidades que precisam ser tratadas. Neste cenário, para um ata-
cante bastaria descobrir um único nome de usuário e senha para ter acesso a todos os serviços
e sistemas que esse usuário tem direito. Uma solução para esse caso estaria no uso de um se-
gundo fator de autenticação, prática já adotada por algumas organizações que fazem uso do
SSO. Algumas soluções para segundo fator se baseiam no uso de senhas descartáveis (One Time
Password – OTP) [Haller et al. 1998, M’Raihi et al. 2005, M’Raihi et al. 2011] ou biometria,
como é o caso do trabalho de [Plateaux et al. 2014].

Frameworks e protocolos como o Shibboleth [Cantor 2005] e OAuth2.0 [Hardt 2012] alavan-
caram o uso do modelo de identidade federada, sendo hoje usados pelos principais provedores de
serviço comerciais na Internet. A indústria já percebeu os benefícios do modelo federado e está
lançando soluções para mitigar as vulnerabilidades associadas com a tradicional tupla nome de
usuário e senha. Padrão como o FIDO UAF [Machani et al. 2014] está fundamentado sobre
criptografia de chave pública para garantir as propriedades básicas de segurança, além da auten-
ticidade, entre o dispositivo do usuário e o provedor de serviço. Nesse padrão ainda considera-se
o uso de biometria como forma de autenticar o usuário perante seu próprio dispositivo.

Os principais telefones inteligentes lançados em 2016 já contam com algum tipo de sensor
para autenticar seus usuários por meio da biometria, como leitura da impressão digital, reco-
nhecimento facial, captura da voz ou iris. Esses dispositivos podem ser considerados como um
fator fundamental para alavancar o uso de um segundo ou mesmo terceiro fator de autenticação
para tornar mais robusto o processo de autenticação remota de usuários. Cabe citar que estes
já estão sendo usados nas novas soluções de pagamento móvel, como Apple Pay e Android Pay.

A IoT poderia contribuir no processo de autenticação de usuário, porém agora para a web
física. Pode-se aqui usufruir das coisas inteligentes dispostas em um ambiente (câmeras, BLE
beacons, etc) para aumentar o grau de confiabilidade sobre a autenticação de usuário diante de
um sistema local. Por exemplo, para acessar uma sala de acesso restrito é necessário apresentar
um smartcard no leitor de cartões colocado junto à porta. Supondo que o usuário, que tenha
de fato direito de acessar essa sala, tenha esquecido seu cartão, as coisas inteligentes que esse
usuário carrega (smartphone, smartwatch, smartband, etc), juntamente com as demais coisas
fixas no ambiente, poderiam interagir de forma que o usuário consiga acessar a sala. Da mesma
forma, as coisas poderiam contribuir para autenticar continuamente o usuário em um ambiente
de forma que o mesmo não precise ficar apresentando seu smartcard a todo momento ao se
locomover por diversas salas.

Se por um lado o uso de mais de um fator traz uma maior robustez no processo de auten-
ticação, por outro lado apresenta uma dificuldade maior para o processo de revogação desses
fatores caso o usuário os perca – para os fatores que se encaixam na definição "aquilo que o
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usuário possui". Por exemplo, muitos sistemas hoje possuem uma solução automatizada para
ajudar usuários que esqueceram a senha – aquilo que o usuário sabe. Geralmente enviam uma
nova senha por e-mail ou via mensagens de texto para o telefone celular, ambos previamente
registrados. Porém, para fatores definidos como "aquilo que o usuário possui"esse processo para
gerar ou registrar de forma automatizada um novo fator, pode ser considerado um desafio que
precisaria ser investigado, pois é necessário fazer o balanceamento entre a usabilidade – facili-
dade do usuário gerar ou registrar um novo fator de forma remota – e a segurança, para evitar
que uma entidade maliciosa possa aproveitar dessa facilidade para conseguir burlar o uso desse
segundo fator.

Por meio de uma exploração mais profunda de novos recursos existentes em smartcards e
smartphones de última geração, esta linha também propõe a investigação de técnicas de auten-
ticação que façam uso de novas tecnologias como geolocalização interna (indoor), NFC (Near
Field Communication) e bluetooth 3 para comunicação entre cartão, telefone celular e rede local
(ou internet). Uma combinação dos recursos pode criar um modelo de autenticação mais forte
e voltado para a usabilidade, retirando da obrigação do usuário fazer sua autenticação.

Uma possível aplicação seria o controle de frequência de alunos em sala de aula via smartcards
dos alunos e o smartphone do professor, o qual poderia já estar integrado a um sistema de apoio
ao ensino (Moodle, por exemplo) para fazer o registro das informações coletadas.

Outras aplicações podem ser consideradas em vários outros ambientes, como hospitais, cre-
ches etc, os quais têm situações e processos de trabalho que exigem uma autenticação confiável e
efetiva. Este tipo de modelo de autenticação por localização indoor pode ser usado para ajudar
no uso inteligente dos espaços e também para o gerenciamento de risco em ambientes no caso
de incidentes graves.

2.6 Autenticação e Autorização em Infraestruturas de Informação em Saúde
– Gustavo Motta (UFPB)

A área da saúde é uma das que mais precisa e mais tem a ganhar com mecanismos eficientes de
autenticação e autorização (A&A). Frequentemente se veem propostas de aplicação de técnicas
de GId em saúde e há vários grupos de pesquisa atuando nesta área. Um campo que se destaca
é o da telerradiologia, capacidade de obter imagem em um local e transmiti-la à distância, a fim
de visualizá-la com propósito de diagnóstico ou consulta. Nesse campo, há grandes demandas
em autenticação e autorização, por exemplo, para aplicá-las no âmbito do desenvolvimento e
formação de uma infraestrutura de informação [Bowker et al. 2009] para a prática radiológica.
Assim, é preciso investigar em mais profundidade a aplicabilidade de técnicas de A&A, tais
como: gestão de identidades múltiplas por usuário; escalabilidade em tecnologias de gestão de
identidade; autenticação e controle de acesso federado em aplicações não web e computação
móvel; gestão de A&A em projetos interinstitucionais e organizações virtuais; desenvolvimento
de aplicações usando infraestrutura de A&A provida pela RNP (ICPEdu , CAFe e RUTE);
autenticação e controle de acesso baseado em atributos; novas abordagens de autenticação e
autorização (p.ex. baseados em contexto, reputação etc.).

Considerando particularmente a formação de uma infraestrutura de informação para prática
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radiológica, foi iniciado o desenvolvimento do DicomFlow [Araújo et al. 2016], uma infraes-
trutura assíncrona e descentralizada para distribuição de imagens médicas. Ela não pressupõe
elementos ou autoridade centrais e, em princípio, entidades quaisquer presentes na infraestrutura
e que nunca se comunicaram antes, podem, de um momento para o outro, estabelecer uma troca
de informações clínicas. Ademais, a infraestrutura oferece um meio eficaz para troca de exames
de imagens médicas e informações clínicas associadas e atua abaixo da camada de workflow, não
interferindo em como o trabalho deve ser realizado ou em como os exames trocados vão ser uti-
lizados pelas partes. Sobre esta infraestrutura para distribuição de imagens pode ser construída
uma variedade de serviços e aplicações, incluindo-se redes sociais profissionais para a prática
radiológica. Ressalta-se que a infraestrutura não pertence a uma única empresa ou organização,
pois todos são livres para compartilhá-la, desde que atendam as prerrogativas técnicas e legais
para a prática radiológica.

No desenvolvimento do DicomFlow, é indispensável investigar a aplicação de técnicas de A&A
descentralizadas e com baixo acoplamento, como aquelas baseadas em certificados de identidade
e de atributos. Isso porque essa infraestrutura oferece um espaço aberto para cooperação e
concorrência no qual profissionais e organizações de saúde podem oferecer serviços relacionados
à prática radiológica. Por exemplo, um exame de imagem adquirido numa clínica radiológica
pode ser enviado para arquivamento permanente numa empresa de serviços de armazenamento
e pode ter suas imagens processadas numa outra empresa especializada, para enfim o exame
ficar disponível para um radiologista para fins de diagnóstico e emissão de laudo. Num cenário
como este, podem existir diferentes clínicas e empresas oferecendo este tipo de serviço, com
um mesmo radiologista prestando serviços para clínicas distintas com fornecedores de serviços
distintos, sem relações de negócio entre si. Nesse cenário, toda entidade que precisa recuperar um
exame deve se autenticar por meio de um certificado de identidade e apresentar um certificado de
atributos (idealmente, emitido pelo originador da imagem) que o autoriza a recuperar o exame.
Iremos estudar a aplicabilidade destas tecnologias de A&A em cenários como este, considerando
diferentes políticas de segurança.

2.7 Materializações de credenciais eletrônicas de identidade (Prof. Jean Ma-
tina - UFSC)

Observam-se alguns problemas no modelo de federação também na prática. O principal deles
é que Federações requerem que provedores de serviços e identidades estejam disponíveis on-line,
ou seja, o provedor de identidade e o provedor de serviço precisam de alguma forma se comunicar
para que os usuários possam acessar um dado serviço. Ademais, as identidades providas pela
federação requerem o uso de sistemas computacionais para sua verificação, restringindo o seu
uso ao contexto de tais sistemas, tornando a verificação por agentes humanos indireta. Porém,
o uso de credenciais verificáveis por agentes humanos pode ajudar em vários cenários onde
a identificação é corriqueira e necessária. Um exemplo é o requerimento de identificação para
acessos dentro de espaços nas instituições. Uma outra importante questão é que alguns dados são
considerados privados, confidenciais e de uso restrito. Neste sentido, a instituição de origem não
pode compartilhá-los através de seu provedor de identidade, pois, caso ocorra o seu vazamento
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a instituição pode sofrer sanções legais pela quebra de privacidade ou da confidencialidade de
tais dados. Um exemplo importante inclusive para a federação e que sofre de tal problema é a
informação biométrica de um processo de autenticação.

Esse tipo de dado pode ser útil como um segundo fator de autenticação, mas sua coleta,
armazenamento e transmissão são muito sensíveis a problemas de privacidade em atividades de
ambientes federados. Isso faz com que poucas instituições efetivamente façam uso de de sistemas
fortes de autenticação.

Entende-se que para resolver os problemas elencados pela literatura e endereçar as necessi-
dades expostas no parágrafo anterior é necessário a concepção de um novo modo de autenticação
para as federações. Este método deve cruzar as barreiras do mundo virtual e permitir a solução
de grande parte destes problemas. De fato precisamos de uma materialização da identidade
da federação que primeiramente trabalhe off-line e que minimize a necessidade de comunicação
on-line entre as instituições. Também é indispensável que agentes humanos possam verificar
identidades sem a utilização de computadores. Por fim, é essencial que o usuário controle seus
dados privados (e.g. informações biométricas), pois estas informações são salvas, transmitidas
e usadas. Desta forma, além de endereçarmos grande parte dos problemas discutidos acima,
poderemos abrir um novo leque de opções e oportunidades no âmbitos das federações e dos
sistemas de gestão de identidade.

2.8 eId Móvel (Profa Michelle Wangham - UNIVALI, Prof. Emerson Mello
- IFSC, Glaidson Verzeletti - IFSC e UNIVALI)

Por definição, a identidade eletrônica móvel se refere ao uso da identidade eletrônica (eID)
através de dispositivos móveis, como telefones inteligentes (smartphones) e tablets. As soluções
de eID Móvel têm como potencial aumentar significativamente o fator usabilidade, pois dispen-
sam o uso de leitores necessários para os tradicionais smartcards e mesmo assim sem perder o
nível de segurança oferecido pelas soluções baseadas em cartão. O alto custo financeiro para
emissão dos cartões de eID também é um dos grandes motivadores para que soluções alternativas
de eID, como a eID móvel, sejam pesquisadas e experimentadas.

O modelo de confiança para implementação de eID móvel está baseado no uso de elemento
seguro (secure hardware element – SE) presente no dispositivo móvel. Este elemento seguro é
capaz de armazenar informações do usuário de forma segura e realizar operações de criptografia.
As implementações atuais de eID Móvel podem ser classificadas em dois modelos de soluções,
dependendo da localização do elemento seguro: (1) Soluções baseadas em cliente normalmente
fazem uso de um cartão SIM (subscriber identity module) especial capaz de armazenar a eID de
forma segura e prover operações de criptografia que incluem assinatura de documentos. Tipica-
mente, o acesso aos dados e funcionalidades deste cartão SIM estão protegidos por uma senha
(Personal Identification Number – PIN ), proporcionando assim o segundo fator de autentica-
ção; (2) Soluções baseadas em servidor que utilizam as técnicas de nuvem para implementar
um elemento de hardware central, como por exemplo um Módulo de Hardware Seguro (HSM).
Assim, o dispositivo móvel do usuário não armazena os dados da eID e não implementa as fun-
cionalidades de criptografia. Entretanto, o dispositivo móvel é um componente obrigatório no
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processo de autenticação, pois este é o responsável por acessar a eID no HSM e destravar as
funcionalidades de criptografia. Para tanto, a autenticação desse dispositivo móvel geralmente
se dá pelo recebimento de uma senha descartável (one-time password – OTP).

O UICC (Universal Integrated Circuit Card) foi projetado para ser a próxima geração dos
cartões SIM, podendo hospedar múltiplas aplicações simultaneamente. Pelo fato de operar
de forma similar aos padrões de smartcards, tem a possibilidade de hospedar aplicações não
relacionadas às operadoras de telefonia. Uma alternativa ao uso do cartão SIM, é o Cartão de
Memória Segura (SMC - Secure Memory Card) que é um cartão removível (por ex: micro SD),
dotado de um chip com elemento seguro. Este se diferencia do cartão SIM pela capacidade
de armazenamento e processamento e por não precisar ser reemitido, quando o cliente trocar
de operadora de telefonia. Apresenta a desvantagem de que nem todos dispositivos móveis
possuem entrada para este cartão. Outra possibilidade de implantação de um elemento seguro
em um dispositivo móvel é por meio de um Hardware Embutido, também chamado de elemento
seguro integrado. Esta implementação se constitui de um chip soldado no dispositivo móvel,
integrado ao aparelho durante a fase de fabricação. Como não se pode remover e transferir
o chip para outro dispositivo, isso implica em passar pelo processo de registro e revogação
de eID sempre que o usuário trocar seu aparelho. Outra tecnologia que vem se destacando
nos dispositivos móveis é o TEE (Trusted Execution Environment), padronizado pela Global
Platform13. O TEE é classificado com um nível de segurança intermediário entre os tradicionais
SE e as implementações puramente por software, tendo como vantagens um maior poder de
processamento e armazenamento, se comparado aos cartões SIM e com soluções baseadas em
SE.

Observa-se na literatura de eID móvel que ainda não há uma solução para implementação
de um modelo de confiança amplamente aceito e experimentado em larga escala. Diante do
crescente aumento de smartphones e do amplo uso destes para acessar diferentes provedores
de serviços, é natural o interesse para que a identidade eletrônica possa ser usada a partir de
um dispositivo móvel. Diferentes soluções de elemento seguro precisam ser experimentadas e
avaliadas para viabilizar uma solução segurança de eID móvel.

2.9 Privacidade em Sistemas de Gestão de Identidades (Prof. Fábio Borges
- LNCC, Profa. Noemi Rodriguez – UFF, Prof. Jean Everson Martina -
UFSC)

Nos últimos anos, há bastante progresso no uso de federações de identidade para autenti-
cação de usuários. Muitos usuários já fazem acesso a serviços de terceiros usando o serviço
de autenticação de sua instituição de origem. Por outro lado, na construção de esquemas de
autorização, o uso dos mecanismos proporcionados por federações não avançou tanto. Uma
forma relativamente simples de construir esquemas de autorização em uma federação é com a
utilização de um modelo ABAC (attribute based access control). A organização de origem de
um usuário normalmente tem condições de fornecer afirmações fidedignas a seu respeito, como
por exemplo, o tipo de vínculo do usuário com a organização (professor, estudante, funcionário)

13 http://www.globalplatform.org/mediaguidetee.asp
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ou o curso no qual um estudante está matriculado. Um serviço qualquer pode utilizar tais in-
formações para determinar direitos do usuário. Por exemplo, um serviço de vendas de ingresso
pode utilizar a informação de vínculo para determinar a oferta de descontos que fará ao usuá-
rio, ou um serviço de computação distribuída pode utilizar o curso ao qual o estudante está
vinculado para determinar cotas de uso. Este esquema de autorização funciona para serviços
onde o nível de autorização do usuário depende apenas de seu perfil em sua organização de
origem; um outro caso bem diferente ocorre no escopo de organizações virtuais, que são dis-
cutidas em outro ponto desse texto). Para que este esquema ABAC de autorização funcione
em uma federação, é preciso resolver algumas questões. A primeira diz respeito à qualidade da
informação provida. Um serviço só poderá contar com esse mecanismo de autorização se tiver
garantias sobre os dados fornecidos pelos provedores de identidade da federação. Isso remete à
questão de níveis de garantia, sobre a qual ainda não nos debruçamos. Uma outra questão diz
respeito à privacidade do usuário. Tipicamente, não nos preocupamos com o acesso alheio aos
nossos dados, mas antes de propor que dados de boa qualidade sejam divulgados para serviços
arbitrários sem maior controle, é preciso refletir um pouco sobre o valor dessa informação. Pro-
pagandas direcionadas são apenas um exemplo relativamente ingênuo do inconveniente que a
circulação irrestrita de dados pode gerar. Portanto, num futuro próximo, é preciso enfrentar a
questão da garantia da qualidade dos dados fornecidos, problema que aumenta com o aumento
do número de instituições participantes, entretanto, sem abrir mão de proteger tanto quanto
possível a privacidade do usuário. Alguns problemas de privacidade são extremamente comple-
xos e dependem de diversos fatores, a começar pela própria definição do que é privado ou não.
No entanto, outros problemas podem ser resolvidos com implementações nos sistemas federados.
Técnicas criptográficas como comprometimento (commitments) e ADC-Nets (asymmetric diner
cryptographers network) podem serem usadas para fornecer garantias e proteger a privacidade.
Assim, o repúdio de informações seria evitado, e consequentemente, quem provê a identidade
poderia ser responsabilizado. ADC-Nets poderiam ser usadas para gerar estatísticas anônimas
de registros dos sistemas (logs), que por sinal deveriam ser cifrados com técnicas de segredo
compartilhado (secret sharing) para evitar que um dos administradores tenha acesso irrestrito
às informações privadas dos usuários. Tais técnicas vão de encontro com a Instrução Normativa
GSI/PR nº 1, de 13 de junho de 2008, que regulamente a criação de um Comitê de Segurança da
Informação e Comunicações nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e
indireta. Em vez de um técnico administrador de sistemas, apenas um número predeterminado
de membros do comitê poderia acessar informações privadas. Além de terem acesso restrito, os
logs deveriam expirar após um prazo predeterminado. Inspirado na lei 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990 [GovBR 1990] e no decreto 2.181, de 20 de março de 199714, os logs poderiam ser
armazenados por apenas cinco anos. Mais grave que armazenamento e tratamento dos logs é o
armazenamento e tratamento das senhas. Parece não haver dúvidas no tratamento de chaves
criptográficas. Segundo o Art. 6o da medida provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001,
"O par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular e sua chave privada de
assinatura será de seu exclusivo controle, uso e conhecimento"[GovBR 2001].

14http://www.planalto.gov.br/ccivil03/decreto/d2181.htm
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Para alguns administradores, parece haver dúvidas que a senha do usuário é um tipo de
chave privada. O vazamento de senha compromete a segurança e a privacidade. Em vez de
armazenar o resumo criptográfico (hash) de cada senha, os sistemas deveriam armazenar o
resumo criptográfico do e-mail concatenado com a senha. Tal prática evitaria a identificação de
senhas iguais devido a resumos criptográficos iguais. Mas, isto não evita que usuários entrem
com a mesma senha em sistemas que tratam as senhas de forma equivocada. Precisamos de
protocolos de autenticação que garantam o tratamento adequado das senhas. Para identificar
um destes sistemas, basta informá-lo que esqueceu a senha. Se o sistema tiver uma das respostas
abaixo, há um problema no tratamento das senhas.

1. A senha do sistema é associada à senha de outros sistemas, como por exemplo, e-mail.

2. O sistema envia sua senha, logo administradores e vulnerabilidades poderiam revelar as
senhas.

3. A senha é enviada por e-mail sem criptografia.

4. O sistema envia um link que permite acesso direto ao sistema com a identidade e senha
do usuário.

5. O sistema diz que você não deve criar novas contas para usar este sistema.

Certamente, as implementações necessárias para aumentar a segurança, estabelecer garantias
e proteger a privacidade, devem ser feitas em vários níveis das aplicações até sistemas opera-
cionais. Elas são os primeiros desafios antes do encaminhamento para questões mais árduas
referente a privacidade em sistemas de gestão de identidades.

Outra ideia nesta linha é buscar suporte na consagrada teoria de Prova de Conhecimento Nulo
(Zero-Knowledge Proof ou ZKP) para a construção de protocolos multi-agentes que garantam
a autenticidade e integridade de um repositório de certificados de atributos em smartcards,
em particular, protegendo certificados de atributos privados. Nesse sentido pode-se trabalhar
com primitivas criptográficas homomórficas que permitem que as provas de conhecimento sejam
entregues aos agentes que podem ou não saber o seu conteúdo. E no caso de verificação do
conteúdo, estes não guardam provas que possam inviabilizar a privacidade do atributo.

A aplicabilidade são inúmeras no ambiente acadêmico, em especial nas questões de saúde e
priorização social. Estas poderiam ser embarcadas como certificados de atributos que fazem com
que as prioridades sejam respeitadas por uma ordem superior de quem emitiu o atributo sem
que os indivíduos sejam obrigados a renunciar à privacidade porque eles têm acesso privilegiado.
Um cenário comum pode ser o acesso a um restaurante universitário com passe gratuito onde
é impossível para o sistema identificar um detentor de auxílio social pelo seu tipo de auxílio,
assim evitando quaisquer discriminações. Na área de saúde, isso é ainda mais evidente, dando
privilégios para portadores de doenças sem que as partes precisem saber qual é a doença.
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2.10 Monitoramento e Otimização da Federação CAFe (Profa. Michele No-
gueira – UFPR)

Diversos avanços têm sido feitos no contexto de gestão de identidades federadas, onde se
destaca a federação CAFe como um exemplo de sucesso. Os sistemas de gestão de identida-
des federadas vêm ganhando cada vez mais a atenção e a importância no monitoramento e no
controle de identidades digitais diante das transformações decorrentes de avanços tecnológicos,
os quais possibilitam uma maior portabilidade e mobilidade dos dispositivos; uma miniaturiza-
ção em direção à nanoescala; e uma maior escalabilidade dos sistemas. Apesar da importância
crescente dos sistemas de gestão de identidades, pouca atenção vem sendo dada à necessidade
de garantir a disponibilidade do serviço de provimento de identidades diante de falhas ocasio-
nadas por eventos maliciosos ou não. Frente a eventos intensivos em carga de trabalho, como
requisições legítimas ou maliciosas, os provedores de identidades de uma federação apresentam
uma degradação no desempenho, provocando atrasos ou indisponibilidades de operações cruci-
ais, como a autenticação e o controle de acesso. Além disso, a literatura vem apontando um
aumento no número de ataques de negação de serviço que exploram protocolos da camada de
aplicação, resultando em indisponibilidade do serviço sem necessariamente serem intensivos na
carga de trabalho gerada. Essa nova abordagem empregada nos ataques de negação de serviço
sobre a camada de aplicação requer menos recursos dos nós atacantes e são mais difíceis de serem
detectados, porém conseguem ter efeitos negativos consideráveis na degradação do desempenho.
Frente a esse tipo de eventos, os provedores de identidades de uma federação podem apresentar
uma degradação no desempenho, provocando atrasos ou indisponibilidades de operações cruciais,
como a autenticação e o controle de acesso.

Na perspectiva de tornar os provedores resilientes à presença de tais eventos, é necessário in-
vestigar melhor os efeitos desses eventos, pesquisar e desenvolver mecanismos de monitoramento
e otimização contra os mesmos. Uma possível otimização seria empregar de forma oportunista
provedores de identidades mais ociosos dentro de uma mesma federação para ajudar a equilibrar
a carga da mesma da federação, agregando maior resiliência e diminuindo o tempo de resposta
das operações prestadas [Macedo et al. 2015, Macedo et al. 2016]. O monitoramento se faz
necessário para identificar provedores sobrecarregados e ociosos e deve ser suportado por alguma
das várias técnicas já existentes na literatura. Um bom mecanismo de monitoramento e otimi-
zação deve ser capaz de executar procedimentos em resposta a determinados comportamentos
considerados críticos para o sistema de gestão de identidades. A medida em que mais instituições
se filiam às federações de ensino e pesquisa (como a CAFe) e mais numerosos são os ataques a
serviços e infraestruturas de TI, torna-se mais urgente o desenvolvimento destes mecanismos de
resiliência e proteção aos componentes que formam a Federação CAFe. Algumas soluções têm
sido propostas e implementadas, mas é preciso se aprofundar mais no assunto, dado o aumento
de complexidade e escalabilidade que se vê nas novas tecnologias e plataformas para federa-
ções. Além de aspectos relacionados à disponibilidade de operações cruciais, como autenticação
e controle de acesso, em um contexto diante de eventos intensivos em carga de trabalho, outros
aspectos também são igualmente importantes e precisam ser tratados tais como a privacidade
das identidades e confidencialidade dos dados dos usuários diante do compartilhamento desses
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dados pelos provedores de identidades de uma federação. Por este motivo, este assunto deve
fazer parte da pauta de iniciativas futuras em termos de prospecção, pesquisa e desenvolvimento.

3 Conclusão

Como pode ser depreendido deste documento, existem muitos desafios interessantes e moti-
vadores na área técnica de gestão de identidades. A RNP certamente deverá enfrentar alguns
destes desafios no contínuo aprimoramento dos seus serviços e, pelos relatos e direções presen-
tes no documento, esta poderá contar com um bom número de pesquisadores brasileiros para
contribuir em diferentes aspectos relacionados à gestão de identidades.
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