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1 Visão Geral do Projeto CILogon

O projeto CILogon oferece um serviço online (https://cilogon.org), de código aberto, para emis-
são de certificados digitais que proporciona à comunidade de pesquisa da NSF (National Science
Foundation) o acesso seguro a cyberinfrastructure1 (CI).

O CILogon é um projeto do National Center for Supercomputing Applications (NCSA) da Uni-
versidade de Illinois. Jim Basney e Randy Butler são os ĺıderes do projeto que está hospedado no
SourceForge. O projeto iniciou em setembro de 2009 e em setembro de 2010 o serviço se tornou
operacional.

Conforme ilustrado na Figura 1, o serviço CILogon oferece uma ponte entre as credenciais gera-
das no processo de autenticação em um provedor de identidades (IdP) da Federação Incommon2, e
os certificados necessários para autenticação de pesquisadores que desejem usufruir da cyberinfras-
tructure da NSF [3].

Figura 1: Visão Geral do Serviço CILogon

O primeiro desafio técnico tratado no projeto é a diferença de tecnologia utilizada na Federação
Incommon, que se baseia em asserções SAML, conforme implementado pelo Shibboleth, e a tec-
nologia de autenticação da cyberinfrastructure (CI) do NSF, que é baseada em infraestruturas de
chave pública (PKI X.509). O uso de credenciais PKI (certificados) é comum em clientes de acesso

1Termo usado pela NSF para representar recursos que suportam e proveem aquisição, armazenamento, mineração,
gerenciamento e visualização de dados avançados, tais como: supercomputadores, sistemas de alta capacidade de
armazenamento em massa, ferramentas de visualização interativa escalável, repositórios de dados em larga escala,
sistemas de gerenciamento de dados cient́ıficos digitalizados, redes de várias granularidades, etc.

2Usando o SAML web browser single sign-on (Web SSO profile).
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a grids baseados em linha de comando (por exemplo, GSI-OpenSSH, GridFTP, GRAM, Condor-G).
Estas credenciais PKI podem ainda ser integradas em portais web permitindo que os pesquisadores
se autentiquem com usuário e senha e obtenham uma credencial, por exemplo através do uso do
MyProxy [6], visando o acesso a serviços habilitados através do portal [1].

O serviço CILogon pode entregar uma credencial X.509 para um sistema local do usuário (via
linha de comando) ou para a um portal web do projeto do CI. Neste último, um portal do projeto
CI pode redirecionar um usuário para o serviço CILogon, que irá autenticar o usuário utilizando
a Federação Incommon, gerar uma credencial X.509 como resultado da autenticação e repassar de
forma segura a credencial para o portal do projeto. Essa credencial serve tanto para estabelecer a
identidade do usuário para o portal quanto para ser usada pelo portal para acesso a outros serviços
em nome do usuário. Detalhes sobre estes dois usos do serviço CILogon estão descritos na Seção 4.

Grande parte da abordagem do serviço do CILogon foi demonstrada previamente no sistema de
login federado do TeraGrid [2]. Como o Shibboleth é uma tecnologia baseada na web, desenvolvido
para usuários com navegadores web, o serviço desenvolvido em [2] é uma aplicação web que reside
no Apache. Constrúıdo tendo como base o Shibboleth e o Apache, o serviço usa das funcionalidades
desenvolvidas no projeto GridShib (implantado no TeraGrid, para converter credenciais Shibboleth
em certificados). Tal como acontece com o login federado do TeraGrid, o serviço CILongon usa o
MyProxy (Serviço de Gerenciamento de Credenciais) para gerar esses certificados. Mais informações
sobre os componentes chaves do projeto CILogon serão apresentadas na Seção 3.

Reconhecendo que muitos usuário interessados em usar a cyberinfrastructure da NSF ainda
estão fora da federação InCommon, o serviço CILogon permite ainda que certificados sejam gerados
a partir da autenticação em um provedor OpenID, tal como o Google, PayPal e Verisign.

Em relação à privacidade, o serviço CILogon segue as melhores práticas de auditoria, como
convém a um serviço de autenticação. Com relação a esses registros, o CILogon segue as poĺıticas
da Universidade de Illinois e do padrão NCSA. Em resumo, as informações do usuário somente serão
liberadas de forma agregada ou como for explicitada no pedido do usuário. A finalidade do serviço
é a emissão de certificados que contêm informações de identificação do usuário, o serviço só emite o
certificado a partir do pedido expĺıcito do usuário.

2 Nı́vel de garantia (LoA - Level of Assurance) e Autoridades Cer-
tificadoras

A Federação InCommon possui um programa para avaliação do ńıvel de garantia (LoA - Level
of Assurance) das identidades utilizadas na federação. O framework para avaliação do ńıvel de
garantia (Identity Assurance Assessment Framework)[4], cuja versão 1.1 foi aprovada em maio de
2011, define dois perfis (Identity Assurance Profile)[5] - o prata e o bronze - para que os membros da
federação (instituições) possam aderir a fim de proporcionar maior ńıvel de garantia aos provedores
de serviço. Os perfis definem os requisitos espećıficos que operadores de provedores de identidades
(IdPs) devem cumprir para poderem incluir qualificadores de garantia de identidade InCommon nas
asserções de identidades que estes oferecem aos provedores de serviço.

A certificação bronze da InCommon exige que um operador de IdP suporte, pelo menos, as
credenciais de autenticação básicas (que sejam moderadamente dif́ıceis de obter os segredos de
autenticação). Asserções podem incluir um identificador único para cada sujeito registrado no
sistema de gerenciamento de identidade do operador do IdP que devem ser utilizados em listas de
controle de acesso, porém, as informações de identidade ainda não precisam ser verificadas. Já
a certificação prata requer credenciais de autenticação mais fortes (que sejam dif́ıceis de obter os
segredos de autenticação) e um bom sistema de gestão de credenciais, que verifique as informações
pessoais de cada sujeito, garantam os identificadores únicos e tenham processos operacionais e de
negócio seguros [5].
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Os dois ńıveis oferecidos pela InCommon são úteis para a comunidade de CIs da NSF. O ńıvel
bronze, inicialmente, será muito mais comum, já o ńıvel prata levará algum tempo para que as
universidades o adotem, entretanto, como este oferece um maior ńıvel de segurança, este é o ńıvel
desejado em alguns projetos de CI. O perfil prata da é reconhecido como ńıvel 2 pelo US Government
ICAM Trust Framework3.

Para suportar estes dois ńıveis, o CILogon opera duas autoridades certificadoras (CAs) com
controles de segurança e operacionais consistentes: uma para os membros da InCommon do ńıvel
bronze e outra para os membros que atendem o perfil prata. Operadores dos CI estão aptos a confiar
em uma ou em ambas as CAs com base em seu ńıvel de garantia (LoA) e no tamanho de sua base de
usuários. A IGTF (International Grid Trust Federation) é a entidade padronizadora (de fato) para
definição dos ńıveis de garantia para PKIs em grids de produção acadêmicas em torno do mundo. A
CA CILogon Silver foi submetida à The Americas Grid Policy Management Authority (TAGPMA)
para o credenciamento, sendo que esta foi recentemente4 credenciada pela IGTF. Já a CA CILogon
Basic fornece certificados aos membros que não satisfazem o perfil prata da InCommon. Visando
atender os usuários que utilizam provedores OpenID, o serviço possui ainda a CA CILogon OpenID
que fornece certificados com base na autenticação OpenID.

As CAs se diferem apenas em seus processos de autenticação dos sujeitos, na validação e no-
meação da identidade. Estes procedimentos resultam em diferentes ńıveis de garantia (LoA) em
relação à força da identidade contida no certificado. Por esta razão, as partes confiantes (provedores
de serviços) podem decidir em aceitar os certificados a partir de apenas um subconjunto das CAs
CILogon. A Tabela x resume os ńıveis de garantia de cada CA5.

Usando contas do Google, PayPal ou VeriSign, os pesquisadores podem se autenticar no CILogon
via OpenID para obter um certificado CILogon OpenID. Embora este tipo de certificado tem um
ńıvel inferior de segurança, este não é sem valor. O Open Identity Exchange (OIX) é um provedor
aprovado com LoA ńıvel 1 no âmbito do ICAM Trust Framework e OIX, por sua vez, certificou
esses provedores OpenID (Google, PayPal e VeriSign) com LoA ńıvel 1. Enquanto o ńıvel 1 não
fornece uma verificação de identidade (ao contrário do ńıvel 2 descrito acima), este fornece uma
autenticação básica para saber que a pessoa que está se autenticando é a mesma pessoa que se
autenticou (com a mesma identidade) no passado. Em muitos casos, este LoA é suficiente para o
acesso a um CI. Para manter o LoA consistente, o projeto CILogon aceita somente autenticação
OpenID dos provedores que são certificadas com LoA 1 (ou superior) .

3 Componentes Chaves no Projeto do CILogon

A seguir, uma breve descrição dos três componentes chaves do Projeto CILogon (MyProxy, GSI-
OpenSSH e o GridShib).

MyProxy é um software de código aberto para gerenciamento de credenciais PKI (Public Key
Infrastructure) X.509 (certificados e chaves privadas). MyProxy combina um repositório de cre-
denciais on-line com uma autoridade certificadora on-line que permite aos usuários obter de
forma segura credenciais quando e onde for necessário. Usuários executam o comando myproxy-
logon para autenticar e obter credenciais, incluindo os certificados de CA confiáveis e as listas de
certificados revogados (CRLs) [6].

Armazenar credenciais em um repositório MyProxy permite aos usuários obter proxy credentials
(RFC 3820), sem se preocupar com a gestão da chave privada e arquivos do certificado. Estes
podem usar o MyProxy para delegar poderes aos serviços em seu nome (como um portal de grid),
armazenando as credenciais no repositório MyProxy e enviando a senha MyProxy (passphrase)

3http://www.idmanagement.gov/drilldown.cfm?action=openID_openGOV
4Fevereiro de 2011
5Mais informações sobre as poĺıticas de cada CA podem ser obtidas em http://ca.cilogon.org/policy
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para o serviço. Os usuários também podem usar MyProxy para renovar suas credenciais, assim, por
exemplo, jobs de longa duração não falham por causa da expiração das credenciais. MyProxy pode
ser configurado para criptografar todas as chaves privadas no repositório com senhas escolhidas
pelo usuário, com o servidor aplicado poĺıticas para qualidade das senhas. Usando um protocolo de
delegação de proxy credential, o MyProxy permite aos usuários obter credenciais quando necessário,
sem transferir as chaves privadas através da rede.

Para os usuários que ainda não tem credenciais PKI, a Autoridade Certificadora MyProxy (CA)
fornece um método conveniente para obtê-los. O CA MyProxy emite credenciais de sessão de curta
duração para usuários autenticados. A funcionalidade de repositório e CA podem ser combinados
em um serviço ou pode ser usado separadamente.

MyProxy fornece um conjunto de mecanismos flex́ıveis de autenticação e autorização para con-
trolar o acesso às credenciais. Poĺıticas do lado do servidor permitem ao administrador do MyProxy
controlar como as credenciais podem ser usadas. MyProxy suporta múltiplos mecanismos de auten-
ticação, incluindo a senha, certificado, Kerberos, SAML, OpenID, Pubcookie, VOMS, PAM, LDAP,
RADIUS, SASL, Moonshot e One Time Passwords (OTP).

GSI-OpenSSH é uma versão modificada do OpenSSH que adiciona suporte para autenticação
GSI (PKI X.509) e encaminhamento de credenciais (delegação), fornecendo um login único (SSO)
remoto e um serviço de transferência de arquivos [7].

O projeto GridShib6 integra o Shibboleth ao modelo computacional de grid, ou seja oferece inte-
roperabilidade entre Shibboleth/SAML e Grid Security Infrastructure/X.509. A principal motivação
deste projeto foi estender o modelo de autorização do Globus Toolkit para que atributos Shibboleth
pudessem ser utilizados para autorização em grids constrúıdos com o Globus. Este projeto já foi
conclúıdo, porém, alguns de seus softwares permanecem:

• GridShib CA7: emite certificados baseados na autenticação Shibboleth (atualmente mantido
pelo projeto CILogon)

• GridShib SAML Tools: usado somente no contexto do programa TeraGrid Science Gateways,
liga asserções SAML 1.1 aos proxy certificates.

• GridShib for Globus Toolkit : usado somente no contexto do programa TeraGrid Science Ga-
teways, executa autorização baseada em SAML para Serviços Web Globus Toolkit 4.0.

4 Abordagens para Geração de Certificados

Conforme mencionado anteriormente, o CILogon é um serviço on line para emissão de certificados
X.509 que pode ser usado de duas formas: usando clientes que acessam a CI via linha de comando
(o usuário precisará fazer o download do certificado) ou integrado a um portal ou aplicação web
(CILogon Service’s Portal Delegation)

4.1 Uso do CILogon integrado a um Portal Web da Cyberinfrastructure

No cenário CILogon Service’s Portal Delegation, é necessário que o portal tenha uma relação de
confiança com o serviço CILogon. Os usuários são redirecionados para o serviço CILogon, que fornece
uma credencial PKI para o portal do CI como resultado da autenticação federada (Incommon). Essa
credencial serve tanto para estabelecer a identidade do usuário para o portal quanto pode ser usado
pelo portal para acesso a outros serviços em nome do usuário [1].

6http://gridshib.globus.org
7http://gridshibca.cilogon.org/
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O serviço CILogon usa o protocolo OAuth8 para coordenar a autenticação do usuário e delegar
a credencial do usuário para o portal. O portal deverá integrar código do cliente CILogon, a fim de
lidar com este lado do processo. Além da integração do código do cliente, o serviço CILogon exige
uma troca de material criptográfico com o portal para permitir comunicação segura subsequentes.
O administrador do portal precisa contactar a equipe do projeto CILogon para organizar esta troca
de informações criptográficas [1].

No site do CILogon consta que para usar o recurso de Delegação do Serviço CILogon, o servidor
deve ter um IP Fixo (e um nome) mais um certificado válido. Preferencialmente, recomenda-se obter
um certificado emitido por uma CA comercial. Alternativamente, pode-se obter um certificado de
qualquer CA credenciada pela IGTF. Apesar de não ser um método recomendável, o NCSA é capaz
de emitir certificados em casos limitados e no site há informações de como estes podem ser obtidos
[3].

O ńıvel de esforço para integrar o portal com o CILogon irá variar e depende da implementação
do portal, mas é equivalente a integração de um novo mecanismo de autenticação. A manutenção
é necessária para manter o software do cliente e a configuração com o CILogon atualizados. Como
acontece com qualquer software, as atualizações serão necessários periodicamente para tratar de
bugs e problemas de segurança. O administrador do portal deve garantir que estará na lista de
e-mail do CILogon, a fim de estar ciente das mudanças necessárias.

4.2 Uso do CILogon com clientes de linha de comando

Neste cenário, o CI oferece serviços que são acessados por aplicativos de linha de comando ou outros
clientes que rodam no computador do usuário e a autenticação ocorre através de uma credencial
PKI armazenadas em seu computador. Neste cenário, a entrega das credenciais PKI (download do
certificado) para o computador do usuário é feita exclusivamente pelo Serviço CILogon, o CI vai
direcionar o usuário para o Serviço CILogon para iniciar este processo. O CI terá de prever um
mecanismo para que o usuário registre o identificador na credencial PKI com o projeto para que este
reconheça a credencial quando esta for apresentada. Como este é um evento pouco frequente e que
ocorre uma vez, um mecanismo t́ıpico é autenticar o usuário através de um mecanismo já existente
e fornecer o identificador PKI (isso é como ocorre no TeraGrid), ou o usuário pode contactar um
membro da equipe do CI que controla isto manualmente (é assim que ocorre no Open Science Grid)
[1].

5 Implementação do Serviço CILogon 2.1

Esta seção descreve brevemente como parte do serviço CILogon 2.1 está implementada9.

5.1 Caso de Uso: Usuário deseja fazer download da Credencial X.509

1. Através de um navegador Web, um usuário acessa o serviço (https://cilogon.org/). Con-
forme ilustrado na Figura 2, nesta página, o usuário deve indicar o seu provedor de identidade.

2. Quando o usuário seleciona o seu IdP e clica em Logon On este é direcionado para o dire-
tório https://cilogon.org/secure/getuser/ que é um diretório protegido do Shibboleth.
Assumindo que este usuário ainda não se autenticou, este é redirecionado (via mecanismo do
Shibboleth) para o seu IdP.

8http://oauth.net/
9Nesta seção, utilizou-se como referência um documento sobre a Arquitetura do Serviço Implementado (work in

progress) enviado por email pelo Jim Basney e os emails trocados entre ele e a equipe do GT-STCFed
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3. Após se autenticar em seu IdP, o usuário é redirecionado para https://cilogon.org/secure/

getuser/. Esta webapp consulta uma base de dados PostgreSQL local para verificar se o
usuário já existe. Se o usuário não existe ou sua informação foi modificada, uma nova entrada
é registrada na base de dados. A aplicação extrai da asserção SAML as informações necessárias
para montar o DN do certificado do usuário e apresenta ao usuário solicitando que o mesmo
informe a passphrase que protegerá a chave privada (ver exemplo Figura 3).

4. Após informar a passphrase, a webapp invoca o cliente do MyProxyCA (myproxy-logon) para
que este envie o pedido de certificado (CSR) para o servidor MyProxy CA. Se este servidor, de
acordo com suas configurações de poĺıtica, aceitar ao pedido de certificado, este gera um par de
chaves RSA 2048, assina o certificado X.509 que contém a chave pública e o DN do usuário e
o encapsula em um objeto PKCS12 protegido com a passphrase escolhida pelo usuário. Após
a geração do certificado, um link é disponibilizado para que o usuário faça o download do
certificado gerado (ver Figura 4). Após cinco minutos, o MyProxyCA apaga todos os objetos
PKCS12.

5. Com o certificado salvo em sua máquina, o usuário poderá utilizar uma aplicação de linha de
comando (GSI-OpenSSH) para acessar o CI.

Figura 2: Caso de Uso 1: passo 1

Figura 3: Caso de Uso 1: passo 3
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Figura 4: Caso de Uso 1: passo 4

Conforme explicado por email pelo Jim Basney, a solução descrita acima que utiliza objetos
PKCS12 foi desenvolvida para aprimorar a solução baseada em uma aplicativo Java Web Start
(JWS). Aplicativos que fazem uso da tecnologia JWS podem ser executados a partir de um navegador
web, através do clique em um ponteiro em uma página web ou ainda a partir de um atalho criado
no disco da máquina do usuário. Na primeira vez que um aplicativo JWS é executado, ocorre a
transferência deste aplicativo para a máquina do usuário e o aplicativo ficará em cache para as
próximas execuções. O CILogon provê um aplicativo JWS para a emissão de certificados digitais
(esta não é mais a implementação padrão mas ainda pode ser utilizada). Neste caso, o par de chaves
(pública e privada), bem como o pedido de certificado (CSR), são gerados localmente, ou seja, na
máquina do usuário. O pedido assinado (CSR) é então encaminhado para a GridShib-CA, situado
no śıtio cilogon.org, o qual retorna o certificado assinado para a aplicação JWS. Neste ponto, o
GridShib-CA interage com o MyProxy para a geração do certificado. Por fim, chave privada e
o certificado recebido são gravados no disco da máquina do usuário, para que o usuário possa
empregá-los em um acesso posterior à grade computacional.

O uso do JWS tem como principal vantagem a geração local do par de chaves do usuário,
evitando assim as implicações de segurança com a geração remota da chave privada. Contudo, no
caso JWS apesar da geração de chaves e pedidos ser local, ainda existe um intermediário entre
a aplicação JWS e o MyProxy, responsável por gerar o certificados. Apesar do GridShib-CA ser
tido como confiável, este poderia agir de forma maliciosa e solicitar certificados ao MyProxy em
nome de usuários, sem que estes tenham solicitado. Apesar das facilidades apresentadas pelos
aplicativos JWS com relação a instalação e atualização, para o seu funcionamento é necessário que
o usuário tenha um ambiente de execução de aplicações Java (JRE) instalado. A prática mostra
que nem sempre usuários possuem JRE instalado, ou possuem uma versão muito antiga ou ainda
não possuem conhecimento técnico para fazer tal instalação. Para o usuário é muito mais prático
e fácil acessar uma página web para gerar o certificado e baixar este certificado para sua máquina,
pois já está habituado a baixar arquivos em seu navegador web10.
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