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Documento de visão de futuro de GId 2021

Escrito por 7 membros do CT-GId e encaminhado para análise
Demais membros do CT-GId

Área de serviços da RNP (DAGSer)

CA-GId (entrará na pauta da reunião de setembro/2021)

Metodologia

Antecipação de possibilidades futuras com base em percepções de especialistas,
cada um deles apoiados exclusivamente em seus conhecimentos e subjetividades
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Documento de visão de futuro de GId 2021 (cont.)

Problemas e desafios identificados
Apresentados pontos que poderiam gerar impactos nos atuais serviços de GId
da RNP

Tendências tecnológicas e aplicações emergentes
Revisão da literatura de GId (identidades, autenticação, autorização, modelo de
confiança zero, etc)

Visão de futuro
1º horizonte – serviços atuais da RNP (CAFe, ICPedu e eduroam)

2º horizonte – padrão FIDO2, autorização, IDD, certificados digitais

3º horizonte – autorização e controle de acesso, ICPedu com algoritmos
pós-quânticos
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Discussões sobre o documento de visão de futuro

DAGSer apresentou algumas sugestões de melhoria e questionamentos
CAFe

Impacto diante dos novos paradigmas dos navegadores web

Projetos SeamlessAccess e CAR como soluções para melhorar a usabilidade

ICPedu
Uso do protocolo ACME nos certificados SSL ICPedu

Assinaturas digitais avançadas com ICPedu

eduroam e Hotspot2.0 e redes 5G
Documento carece de mais detalhes, referências e casos de uso
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Discussões sobre o documento de visão de futuro

Quais sugestões e contribuições o CT-GId gostaria de fazer ao documento?
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Agenda com as próximas reuniões de 2021

Setembro
27/09 a 01/10 - Estudo sobre percepção dos usuários com senhas, MFA e IDD

Resultados do GT-chainID (a confirmar)

Outubro
Acompanhamento dos projetos PGId - coordenação e participantes do projeto

Apresentação dos projetos do PGId para o CT-GId

Dezembro
Apresentação dos resultados do PGId
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Assuntos gerais

Internet Identity Workshop (IIW)
Evento que acontece 2 vezes por ano desde 2005

Próxima edição: 12 a 14 de outubro de 2021 (online)

Edição passada teve um grande enfoque em IDD

https://internetidentityworkshop.com

Outros assuntos ou informes?
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