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1 Introdução

Ao longo da última década, observamos uma crescente implantação de federações web. Uma federação é
uma infraestrutura de autenticação e autorização interdomínios. Atualmente, existem cerca de 28 federa-
ções participantes da REFEDs (Research and Education FEDerations), iniciativa que provê colaboração
inter-federações, totalizando mais de 1000 provedores de identidade. Estes provedores de identidade
contam com uma ordem de grandeza de milhões de usuários. A federação CAFe, atualmente, conta com
cerca de 13 provedores de identidade e milhares de usuários. Contudo, não temos disponível atualmente
nenhuma forma de prover autenticação federada para aplicações não-web. Desta forma, consideramos
natural a busca pela integração de serviços de rede não-web com a base de usuários disponível para
autenticação via federações web. Além disso, consideramos pertinente levar as vantagens associadas as
federações web, como a entrega de credenciais apenas para a instituição de origem do usuário, single
sign-on e autorização baseada em atributos de usuário, para serviços e aplicações não-web.

Este relatório tem como objetivo reportar o resultado de um estudo de prospecção tecnológica em au-
tenticação federada não-web. O problema da autenticação federada não-web consiste na integração entre
aplicações não-web e provedores de identidade de uma federação para autenticar usuários de aplicações
de forma federada. Neste relatório, estamos particularmente interessados na integração entre aplica-
ções relacionadas a serviços de rede (e.g., grades computacionais, monitoramento de tráfego, gerência de
circuitos) e federações web, mais precisamente, a federação CAFe, a qual se baseia em Shibboleth/SAML.

Neste documento abordaremos especí�camente o Moonshot, contudo, nosso plano de trabalho contempla
a investigação de outras possíveis soluções para o problema de autenticação federada não-web (e.g.,
CILogon), que serão abordadas em futuras versões deste documento.

2 Moonshot [4, 5, 2]

Moonshot é um projeto da JANET, rede nacional de ensino e pesquisa do Reino Unido, que visa tratar o
problema de identidade federada para aplicações não-HTTP. O projeto Moonshot propõe uma arquitetura
para tratar esse problema, além de propor um conjunto de novos benefícios que podem melhorar a
facilidade de uso e implantação de federações baseadas em SAML.

2.1 Descrição do problema

O principal objetivo do projeto Moonshot é desenvolver uma abordagem geral para identidade federada
que possibilite o uso de protocolos de internet arbitrários (e.g., XMPP, SMTP, IMAP, POP3, SSH,
NFS) [2]. O enfoque desse projeto, é a identi�cação e desenvolvimento de casos de uso, em vez de apenas
a proposta de abordagens técnicas especí�cas. Moonshot pretende fornecer soluções para os casos de uso
a seguir:

Outsourcing de serviços: atualmente, muitas instituições terceirizam serviços de tecnologia de infor-
mação, como e-mail, mensagem instantânea e agenda através de provedores externos como Google
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e Microsoft. Provedores de outsourcing, normalmente, oferecem suporte a autenticação baseada
em SAML para serviços web, como webmail. Contudo, serviços não-web como e-mail (e.g., IMAP)
e mensagem instantânea (e.g., XMPP) não possuem suporte a autenticação federada.

Computação de alto desempenho: a comunidade de computação de alto desempenho do Reino Unido
demonstrou-se interessada em dois usos particulares de federação: tolerância a falhas, ou seja, se
um data center falhar, pode-se usar o mesmo sistema de autenticação para acessar outro data
center ; e suporte a computação de alto desempenho como serviço, ou seja, instituições que não
possuem recursos computacionais próprios poderiam acessar recursos de outras instituições. O
acesso a recursos computacionais é feito tipicamente usando tecnologias não-web através de shell
remota (e.g., SSH). Além disso, existe também a percepção de que a tecnologia X.509, a qual é
comumente utilizada para gerenciar acesso a sistemas de computação de alto desempenho, impõe
ônus signi�cantes aos usuários, sistemas e, sobretudo, aos administradores, os quais muitas vezes
agregam responsabilidades de gestão de identidade e autoridade certi�cadora.

2.2 Solução proposta

Moonshot tem como objetivo oferecer suporte para a construção de federações que atendam de uma só
vez a diferentes propósitos, como acesso à rede, aplicações web e aplicações não-web; provendo, assim,
uma federação única para estes diferentes propósitos. Esse suporte é dado através da especi�cações de
documentos de adaptação/extensão de protocolos usados por federações de acesso a rede, por federações
web e por aplicações não-web, com o objetivo de interligá-los. Segue uma breve descrição dos protocolos
utilizados na arquitetura de Moonshot:

Security Assertion Markup Language (SAML) é um padrão baseado em XML (Extensible Mar-
kup Language) para a troca de dados referentes a autenticação e autorização entre domínios de
segurança. SAML de�ne asserções, protocolos, bindings e per�s. Asserções SAML são contêiners
que carregam informações de segurança, como declarações de autenticação, de atributos e de deci-
sões de autorização. Protocolos SAML descrevem como os elementos SAML (incluindo asserções)
são empacotados em pedidos e respostas SAML e de�ne as regras que as entidades SAML devem se-
guir para produzir ou consumir esses elementos. Bindings SAML são mapeamentos de mensagens
de protocolos SAML em formatos de mensagens padronizados e/ou protocolos de comunicação.
Por exemplo, o binding SOAP (Simple Object Access Protocol) de SAML especi�ca como uma
mensagem SAML é encapsulada em um envelope SOAP. Per�s SAML descrevem como as asser-
ções, protocolos e bindings são combinados para suportar um determinado caso de uso (e.g., Web
Browser SSO Pro�le). SAML é amplamente utilizado como base de federações web.

Extensible Authentication Protocol (EAP) é um arcabouço de autenticação que suporta múltiplos
métodos de autenticação, em especial, EAP-TLS (Transport Layer Security) que usa autenticação
mútua por certi�cados X.509 e EAP-TTLS (Tunneled Transport Layer Security) que usa autenti-
cação por login e senha, como PAP ou CHAP, mas tunelada por TLS. Esse protocolo foi projetado
para o uso em autenticação de acesso à rede, onde a camada IP pode não estar disponível; desta
forma, ele é tipicamente executado sobre protocolos da camada de enlace, como IEEE 802 ou
Point-to-Point Protocol (PPP). EAP também permite delegar a autenticação a um servidor re-
moto (backend authentication server); neste caso, utiliza-se o protocolo EAP sobre (encapsulado
em) um protocolo de AAA (RADIUS ou Diameter, especi�camente). EAP é um protocolo ampla-
mente utilizado na atualidade (e.g., Wi-Fi Protected Access (WPA) e Wi-Fi Protected Access II
(WPA2), protocolos de autenticação utilizados no padrão IEEE 802.11i). Ele também é freqüen-
temente utilizado junto com AAA (e.g., RADIUS) para o oferecimento de roaming de rede (e.g.,
Eduroam).

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) é um protocolo (cliente/servidor) de
Authentication, Authorization and Accounting (AAA) para prover controle de acesso à rede, exe-
cutado na camada de aplicação usando o protocolo UDP como transpote. Autenticação pode ser
realizada utilizando diferentes esquemas, como PAP, CHAP e em especial o arcabouço EAP. Auto-
rização diz respeito a se o usuário pode ou não acessar determinado recurso de rede (e.g., VLAN,
QoS) e pode ser realizada utilizando atributos de um diretório LDAP. Accounting diz respeito
as informações sobre os recursos utilizados pelo usuário, como pacotes transmitidos e tempo de
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acesso. RADIUS permite a centralização da autenticação, autorização e accounting do acesso à
rede através de um servidor, responsável por responder as requisições de AAA. Ele também permite
o uso de servidores proxy, o que possibilita delegar as requisições de AAA para outras localidades
(roaming) [8, 7, 3]. RADIUS é amplamente utilizado por provedores de acesso à Internet.

Generic Security Service API (GSS-API) é uma API que provê serviços de segurança, como au-
tenticação, integridade e con�dencialidade, de uma forma genérica, suportando diferentes meca-
nismos e tecnologias e permitindo portabilidade de código de aplicações. GSS-API funciona da
seguinte maneira. Um chamador (tipicamente, a implementação de um protocolo de comunicação)
chama GSS-API para proteger a sua comunicação através de serviços de segurança (e.g., auten-
ticação). O chamador aceita tokens fornecidos pela sua implementação local de GSS-API e os
transfere para um peer em um sistema remoto; esse peer, por sua vez, passa os tokens recebidos
para a sua implementação local de GSS-API para o processamento [6]. A implementação mais
popular e difundida de GSS-API é Kerberos [1].

2.2.1 Arquitetura Eduroam

A arquitetura de federação proposta por Moonshot baseia-se, principalmente, no modelo utilizado por
Eduroam, uma confederação acadêmica internacional de roaming de rede. Eduroam, por sua vez, baseia-
se nos protocolos RADIUS e EAP para controlar o acesso à rede. A �gura 1 mostra o modelo básico de
funcionamento do Eduroam, ou seja, do uso de EAP em conjunto com RADIUS. Neste cenário, temos
três elementos: peer, autenticador e servidor de autenticação. Peer é responsável pelo cliente EAP e
pela camada mais baixa (e.g., 802.11i), ambos executados na estação do usuário visitante (e.g., notebook,
telefone celular). Autenticador é responsável pela outra ponta da camada mais baixa, pelo autenticador
EAP e pelo cliente RADIUS, todos executados em pontos de acesso ou switches. Sevidor de autenticação
é responsável pelos servidores RADIUS e EAP.

Figura 1: Funcionamento Eduroam (EAP/RADIUS) [5]

A autenticação é iniciada por uma negociação EAP entre o peer e o autenticador. Após o sucesso da
negociação, o autenticador envia uma requisição EAP de autenticação para o peer que, por sua vez,
responde iniciando a execução de algum método EAP (e.g., EAP-TLS, EAP-TTLS). Então, o autenti-
cador faz uma requisição de autenticação ao servidor RADIUS, executado no servidor de autenticação,
passando o payload EAP e a identi�cação do realm (provedor de identidade) do usuário. O servidor
RADIUS, neste momento, pode funcionar como um servidor proxy para o servidor de autenticação do
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provedor de identidade do usuário; encaminhando a requisição de autenticação para o servidor RADIUS
da federação, que por sua vez encaminha-a para o servidor RADIUS do IdP do usuário. O servidor
RADIUS do IdP, então, delega a autenticação para o servidor EAP, também do IdP, que �nalmente
autentica o usuário. É importante observar que todos os pacotes EAP vão criptografados em um tunel
TLS entre o cliente e o servidor EAP. Uma vez que usuário tenha sido autenticado, o autenticador pode
solicitar atributos via RADIUS ao provedor de identidade para, por exemplo, alocá-lo em uma VLAN
especí�ca. Finalmente, o autenticador libera o uso da rede ao usuário.

2.2.2 Arquitetura Moonshot

Moonshot propõe adaptações nos protocolos SAML, RADIUS, e GSS-API para integrá-los. A idéia
central do Moonshot é aproveitar o modelo de autenticação do Eduroam (EAP/RADIUS) e o modelo
de autorização utilizado em federações web (SAML), adaptando-os para abranger qualquer protocolo
de comunição utilizado por aplicações, através do uso de GSS-API. Desta forma, Moonshot de�ne as
seguintes adaptações nesses protocolos, respectivamente:

SAML: novo binding que de�ne o uso de RADIUS como transporte para SAML, usando o novo atributo
RADIUS descrito acima; novo per�l SAML para permitir a autenticação via EAP/GSS e emitir
uma asserção SAML via RADIUS, em caso de sucesso.

GSS-API: novo mecanismo para permitir o uso de qualquer método EAP sobre GSS.

RADIUS: novo atributo para encapsular construções SAML sobre RADIUS.

A autenticação na arquitetura Moonshot, da mesma forma que na arquitetura Eduroam, é realizada
através da execução de um método EAP, entre um peer e um servidor de autenticação EAP, passando
por um autenticador (provedor de serviço, nesse caso). Contudo, o peer e o autenticador se comunicam
sobre um protocolo de aplicação, em vez de se comunicar sobre um protocolo de enlace.

No modelo de federação de Moonshot, temos três elementos básicos: cliente, servidor ou provedor de
serviço e servidor de autenticação ou provedor de identidade. Cliente é responsável pelo cliente de
aplicação e pelo peer EAP. Provedor de serviço (ou servidor) é responsável pelo servidor de aplicação,
o cliente RADIUS e o provedor de serviço SAML. Provedor de identidade (ou servidor de autenticação)
é responsável pelo servidor de autenticação (servidores RADIUS e EAP) e pelo provedor de identidade
SAML. A �gura 2 mostra o modelo básico de funcionamento de Moonshot. É importante observar que
de�nimos cliente aqui como o domínio do usuário da aplicação e não necessariamente uma única máquina;
desta forma, não é necessário que o peer EAP execute na mesma estação que o cliente da aplicação. Por
exemplo, o peer EAP poderia executar em um telefone celular e o cliente de aplicação em uma estação
de trabalho.

Para um cliente utilizar um recurso protegido de um servidor de aplicação em um provedor de serviço, ele
precisa se autenticar em um provedor de identidade utilizando um método EAP. Primeiro é estabelecido
uma comunicação GSS, entre o cliente e o provedor de serviço, sobre o protocolo da aplicação (e.g.,
SSH). Para que esse encapsulamento de GSS seja possível, é necessário modi�car tanto o cliente quanto
o servidor de aplicação para utilizar GSS-API para a autenticação de usuários. Além de utilizar GSS-
API, é necessário que a aplicação (cliente e servidor) utilize, em especí�co, o novo método de�nido
por Moonshot para encapsular a autenticação EAP sobre GSS. Desta forma, o protocolo de aplicação
fornece quadros para o transporte de GSS e, por sua vez, GSS fornece o transporte para EAP e delega
a autenticação para este.

Então, após a comunicação GSS ser estabelecida e a autenticação EAP ser iniciada, o provedor de serviço,
assumindo o papel de autenticador, delega a autenticação EAP ao provedor de identidade através de um
cliente RADIUS. O provedor de identidade, por sua vez, processa a autenticação do usuário através dos
servidores RADIUS e EAP (da mesma forma que no Eduroam) e o resultado da autenticação é retornado
para o servidor de aplicação via GSS-API. Após o sucesso da autenticação, são geradas asserções SAML,
através do novo per�l SAML criado por Moonshot, que são enviadas para o provedor de serviço sobre
RADIUS, através do novo binding SAML e do novo atributo RADIUS também de�nidos por Moonshot.
Essas asserções transportam atributos de usuário para que o servidor de aplicação, via GSS-API, possa
realizar a autorização de recursos com base em atributos de usuário.
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Figura 2: Funcionamento Moonshot (EAP/GSS/RADIUS/SAML) [5]

2.3 Estado atual da implementação

Além da especi�cação dos protocolos de interligação desse modelo de federação, o projeto Moonshot
também trabalha na adaptação de softwares que implementam os protocolos especi�cados; são eles:
Kerberos (GSS-API), Shibboleth (SAML), FreeRADIUS e libradsec (RADIUS), Open1x e wpa supplicant
(EAP), Apache e Firefox (aplicação exemplo).

Moonshot encontra-se ainda em fase de desenvolvimento e não possui código disponível, contudo ele
conta com apoios importantes (e.g., IETF, Shibboleth, Kerberos).

2.4 Pontos para discussão

Pontos positivos:

• Utiliza protocolos existentes e bem-difundidos, em vez de criar novos padrões;

• Convergência de federação SAML (CAFe) com federação Eduroam;

• Apoio de grupos importantes (IETF, Shibboleth, Kerberos);

• Desenvolvido por grupo respeitado (JANET);

• Grandes chances de se tornar padrão internacional;

• Oportunidade de participar do início do desenvolvimento de um novo padrão;

Pontos negativos:

• Precisa de modi�cações nas pilhas de protocolo de todos os elementos envolvidos;

• Ainda em desenvolvimento;

� Não possui código disponível para testes;

• Grande complexidade por integrar e modi�car muitos protocolos;

• Possível sobrecarga no estabelecimento das relações de con�ança entre provedores;

� Não possui metadados centralizados como nas federações SAML;
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