
CAFe Expresso: Comunidade Acadêmica Federada para

Experimentação usando Framework Shibboleth∗

Maykon Chagas de Souza1, Emerson Ribeiro de Mello1, Michelle Silva Wangham2

1Instituto Federal de Santa Catarina – (IFSC)

2Universidade do Vale do Itajaı́ – (UNIVALI)

maykon.c@aluno.ifsc.edu.br, mello@ifsc.edu.br, wangham@univali.br

Abstract. To perform research in Identity Management, the researcher needs

a complete infrastructure with Identity Providers (IdPs) and Service Providers

(SPs) so that it can conduct your experiments. The process to provide this kind

of infrastructure is time-consuming and requires a thorough knowledge on the

tools, which are limiting factors for researchers who only want to conduct rese-

arches in the area. The aim of this article is to describe the CAFe Expresso wich

was implemented with the purpose to facilitate the development of research on

identity management and for this provides an environment for experimentation

based on the Shibboleth framework, composed of IdPs, SPs, Discovery Services

(DS) and the uApprove service.

Resumo. Para realizar pesquisa na área de Gestão de Identidades, o pesqui-

sador necessita de uma infraestrutura completa com provedores de identidades

(IdPs) e provedores de serviços (SPs) para que possa conduzir seus experimen-

tos. O processo para disponibilizar este tipo de infraestrutura é demorado e

requer um conhecimento aprofundado das ferramentas, sendo estes fatores di-

ficultadores para pesquisadores que só desejam conduzir pesquisas na área.

O objetivo deste artigo é descrever a CAFe Expresso, que foi implantada com

a finalidade de disponibilizar uma federação acadêmica para experimentação

baseado no framework Shibboleth composto por IdPs, SPs, Serviços de Desco-

bertas (DS) e o serviço uApprove.

1. Introdução

Segundo [Kallela 2008] e [Wangham et al. 2010b], o problema de gestão de identidades

afeta tanto o usuário, que repete informações sem dar a devida importância ou usa senhas

fracas, quanto as empresas, que além de proverem o serviço ainda precisam se preocupar

com a gestão de identidades dos usuários, gerando custos administrativos e de infraestru-

tura. O modelo de gestão de identidades federadas surgiu como uma opção de solução

para estes problemas.

No modelo de gestão de identidades federadas, objetiva-se remover a complexi-

dade do usuário em ter que administrar um nome de usuário e senha para cada serviço que

deseja acessar, permitindo que uma mesma identidade possa ser utilizada para o acesso a

diferentes serviços [Jøsang e Pope 2005, Bhargav-Spantzel et al. 2007]. Uma federação

∗Projeto financiado pela RNP (GId Lab).
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composta por dois componentes principais: (1) provedores de identidades (Identity Pro-

viders – IdPs), responsáveis pela autenticação e gerenciamento das informações dos

usuários de um domı́nio; e (2) provedores de serviços (Service Providers – SPs), que

disponibilizam serviços para acesso dos usuários [Moreira et al. 2011].

O framework Shibboleth [Shibboleth 2005], desenvolvido e mantido pela Inter-

net21, surgiu com o objetivo de atender federações acadêmicas, no entanto, hoje é utili-

zado por uma variedade de instituições em todo o mundo [Feliciano et al. 2011]. Fazendo

uso das especificações SAML, o Shibboleth provê uma solução para criação de federações

que oferece funcionalidades para a troca segura de dados para acessar recursos entre dife-

rentes domı́nios, usufruindo do conceito de autenticação única (Single Sign-On – SSO).

Desde 2009, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) disponibiliza o serviço

da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe2) às suas organizações usuárias, sendo esta

construı́da sobre o framework Shibboleth. Através da CAFe, usuários de uma instituição

têm acesso a serviços providos pelas demais instituições da federação, sem que para isto

tenham que criar um nome de usuário e senha para cada um.

Desenvolver pesquisa aplicada na área de gestão de identidades federadas exige

que os experimentos sejam conduzidos em um ambiente que implemente uma federação

em sua totalidade, sendo que a complexidade de montar tal ambiente depende do fra-

mework escolhido [Wangham et al. 2013]. A CAFe é um ambiente de produção, ou seja,

nesta federação não é permitida a realização de experimentos e assim pesquisadores que

fazem prospecções tecnológicas e pesquisas cientı́ficas em gestão de identidades necessi-

tam montar sua própria federação de testes para que possam conduzir seus experimentos.

Conceber uma federação baseada no framework Shibboleth para realizar ex-

perimentos práticos pode ser uma tarefa, muitas vezes, mais trabalhosa do que a

implementação da pesquisa propriamente dita, o que poderia até inibir pesquisas na área.

Outro fato complicador está relacionado com o custo para manter tal ambiente ativo, em

termos de recursos computacionais, atualizações de segurança e de software entre outras

atividades [Wangham et al. 2013].

Ciente desta necessidade e com o intuito de motivar pesquisas em Gestão de Iden-

tidades, a RNP criou em 2013 o projeto GId Lab3 que tem como um dos objetivos dispo-

nibilizar para a comunidade acadêmica uma federação para experimentação, denominada

CAFe Expresso.

O objetivo deste artigo é descrever a CAFe Expresso, uma infraestrutura voltada

para pesquisadores que tenham interesse na área de Gestão de Identidades Federadas.

A CAFe Expresso é constituı́da por provedores de identidades (IdPs), provedores de

serviços (SPs) e dois diferentes serviços de descoberta, Discovery Service (DS): um cha-

mado WAYF e o outro chamado Embbeded DS. Também oferece o serviço uApprove, que

permite ao usuário saber previamente quais atributos (informações) estão sendo solicita-

dos pelo SP que deseja acessar. Por fim, a CAFe Expresso disponibiliza um repositório

com máquinas virtuais pré-configuradas, permitindo aos pesquisadores implementar uma

federação completa com IdP, SP e WAYF, localmente em sua instituição, ou realizar suas

1http://www.internet2.edu/
2http://portal.rnp.br/web/servicos/cafe
3http://wiki.rnp.br/display/gidlab
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modificações no IdP ou SP e disponibilizá-los na federação da CAFe Expresso.

Este artigo está organizado em 5 seções. Na Seção 2, são descritos os concei-

tos, padrões e tecnologias envolvidas na solução proposta. A Seção 3 apresenta a CAFe

Expresso e os serviços utilizados para implantação do ambiente. Na Seção 4, são apre-

sentados os trabalhos relacionados. E, por fim, a Seção 5 apresenta as conclusões.

2. Conceitos e tecnologias de Gestão de Identidades Federadas

2.1. Gestão de Identidades

A gestão de identidades 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 e auditoria [ITU-T 2009].

De acordo com [Bhargav-Spantzel et al. 2007], um sistema de gestão de identida-

des é caracterizado pelos usuários, que desejam acessar algum serviço; pelas identidades,

constituı́das por um conjunto de atributos dos usuários, (ex.: nome, data de nascimento,

CPF, RG, etc.); e por provedores de identidades e provedores de serviço.

Os modelos de gestão de identidades são classificados de acordo com a sua ar-

quitetura. Em [Jøsang e Pope 2005, Bhargav-Spantzel et al. 2007], são descritos quatro

modelos de gestão de identidades; destes, os mais utilizados são:

• Tradicional (ou isolado) – a identificação do usuário é tratada de forma isolada

por cada provedor de serviços, o qual também atua como provedor de identidades

(veja Figura 1a). Cabe ao usuário criar uma identidade digital para cada prove-

dor de serviços que deseja interagir, não havendo assim o compartilhamento das

identidades desses usuários entre diferentes provedores de serviços;

• Federado – provedores de identidades e provedores serviços podem estar em

domı́nios diferentes, permitindo que usuários usem suas credenciais de um

domı́nio para acessar serviços oferecidos em outros domı́nios (veja Figura 1b).

Este modelo permite que os usuários possuam uma única identidade e não preci-

sem lidar com o processo de autenticação diversas vezes, graças ao conceito de

autenticação única (SSO).

Figura 1. Modelos de Gestão de Identidades. Fonte: [Wangham et al. 2010a]

O modelo de gestão identidades federadas é uma abordagem que visa oti-

mizar a troca de informações relacionadas a identidade por meio de relações de
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confiança construı́das nas federações [Camenish e Pfitzmann 2007]. Os acordos estabe-

lecidos entre provedores de identidades e de serviços garantem que identidades emiti-

das em um domı́nio sejam reconhecidas por provedores de serviços de outros domı́nios

[Wangham et al. 2010b].

2.2. Framework Shibboleth e CAFe da RNP

O projeto Shibboleth [Shibboleth 2005] foi uma iniciativa do consórcio americano In-

ternet2 que teve como principal objetivo disponibilizar uma implementação de código

aberto, para tratar desafios relacionados à gestão de identidades e controle de acesso em

instituições acadêmicas [Wangham et al. 2010a].

Uma federação Shibboleth é composta por um grupo de organizações que usa um

conjunto comum de atributos, práticas e mecanismos de segurança e permissões previa-

mentes definidas e que permite a troca de informações e compartilhamento de serviços,

possibilitando a cooperação entre membros da federação [Carmody et al. 2005].

O framework está fundamentado sobre padrões abertos como o eXtensible Mar-

kup Language (XML) e Security Assertion Markup Language (SAML) e provê uma forma

fácil para que aplicações web usufruam das facilidades providas pelo modelo de identida-

des federadas [Wangham et al. 2010b].

O framework Shibboleth é composto por: (1) IdP que é a entidade responsável

pelo gerenciamento das identidades dos usuários, seus atributos, gerenciamento da

autenticação e declarações de atributos, e (2) SP, entidade responsável pelo gerencia-

mento de segurança dos serviços disponibilizados que, com base nas declarações de atri-

butos recebidas do IdP, permite o acesso a estes serviços. As informações do usuário

são trocadas entre SP e IdP através de um contexto de segurança, estabelecido após a

autenticação do usuário. Isso é possı́vel devido à relação de confiança existente entre SP

e IdP [Kallela 2008].

A CAFe utiliza o framework Shibboleth e tem como objetivo congregar todas

as universidades e instituições de pesquisa brasileiras. A metodologia adotada para

construção da infraestrutura básica da CAFe consiste na utilização de padrões e soluções

de softwares já disponı́veis e adotados por outras federações e da implementação e

experimentação de ferramentas auxiliares para apoiar a implantação de provedores de

identidades e de serviços [Moreira et al. 2011].

2.2.1. uApprove

Desenvolvido pela SWITCH4, o uApprove é uma extensão para o IdP Shibboleth que

possibilita ao usuário conhecer previamente quais atributos estão sendo solicitados pelo

SP que o usuário deseja acessar, dando ao usuário a opção de autorizar ou não a liberação

de seus atributos para o SP em questão. Além disto, o uApprove oferece uma garantia

aos provedores de identidades relacionada com o consentimento de seus usuários sobre a

liberação de seus atributos para o SP. Isto é feito através da apresentação de um termo de

uso do serviço no primeiro acesso do usuário. Se o usuário concordar com o termo e se

4http://www.switch.ch/
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este não for abusivo ou ferir qualquer lei, então o administrador do IdP estaria protegido

contra futuras queixas de seus usuários.

O uApprove não permite aos usuários escolher quais atributos serão liberados para

o SP que este está tentando acessar. O usuário aceita liberar todos os atributos ou nenhum

destes atributos. Neste caso, o seu acesso ao serviço poderá ser negado pelo provedor de

serviço. O mesmo vale sobre o termo de uso de serviço apresentado pelo IdP ao usuário

no primeiro acesso. Se o usuário não concordar, então não poderá usufruir do serviço

oferecido pelo IdP.

2.2.2. WAYF e Embbeded DS

O padrão SAML possui um protocolo para descoberta de serviços, o Discovery Ser-

vice (DS), que possibilita a descoberta de provedores de serviços e de identidades

[OASIS 2008]. Com o framework Shibboleth é possı́vel fazer uso de dois serviços de

descoberta de provedores de identidades: Where Are You From (WAYF)5; e Embbeded

Discovery Service (EDS)6. O funcionamento básico dos dois é semelhante: apresentar

para o usuário uma lista com todos os provedores de identidades da federação e, uma vez

que o usuário escolhe um provedor nesta lista, redirecioná-lo para a página do provedor

de identidades escolhido.

A diferença entre os dois está na forma que se apresentam para o usuário. En-

quanto o WAYF tem uma página web própria, em uma URL distinta e explı́cita para o

usuário, o EDS aparece embarcado na página do provedor de serviço, dando a impressão

para o usuário que se trata de um componente do próprio provedor de serviços e não uma

outra entidade.

O WAYF consiste de um serviço, disponı́vel em um provedor de serviços, que

mantém uma base dos metadados de todos os IdPs e SPs da federação, responsável as-

sim pelo estabelecimento das relações de confiança entre os membros [Shibboleth 2005,

Kallela 2008, Wangham et al. 2010b]. O EDS faz uso da mesma base mantida pelo

WAYF, porém com uma forma de apresentação diferente.

Figura 2. Fluxo de mensagens realizadas entre usuário ao utilizar WAYF ou EDS

5https://wayf.switch.ch/
6http://shibboleth.net/products/embedded-discovery-service.html
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A Figura 2a apresenta as trocas de mensagens entre o navegador do usuário, o

SP, o WAYF e entre o IdP. Neste caso, o usuário ao acessar a página do SP (passo 1) é

redirecionado à página do WAYF (passo 2). O usuário escolhe seu IdP (passos 3 e 4)

e é redirecionado à página do seu IdP (passo 5). Por fim, após passar pelo processo de

autenticação (passos 6 e 7), é finalmente redirecionado à página do SP (passo 8). Se

possuir os atributos exigidos pelo SP, o usuário terá acesso ao recurso.

A Figura 2b ilustra as trocas de mensagens fazendo uso do EDS. O usuário acessa

a página do SP (passo 1) e nesta mesma página, através do EDS, indica qual é o seu IdP

(passo 2). Neste momento, o usuário é redirecionado à página do IdP (passo 3) e, após

passar pelo processo de autenticação (passos 4 e 5), finalmente, é encaminhado para o

serviço desejado (passo 6).

3. CAFe Expresso

Mantido pela RNP como plataforma de apoio aos pesquisadores brasileiros, principal-

mente os participantes do Programa de Gestão de Identidades (PGID) e dos Grupos de

Trabalhos (GTs) da RNP, o projeto GId Lab provê uma Infraestrutura de Autenticação e

Autorização (IAA). Um de seus objetivos consiste na oferta de uma federação Shibbo-

leth para experimentos, permitindo aos pesquisadores de qualquer instituição de ensino

do Brasil, desenvolver serviços ou disponibilizar um provedor de identidades.

O projeto GId Lab provê ainda o SGCI7 da ICPEdu8, um software desenvol-

vido para o âmbito acadêmico que permite fazer a implantação, gerenciamento de

uma Infraestrutura de Chave Pública (ICP) e para emissão de certificados digitais

[Wangham et al. 2013].

A CAFe Expresso é um dos serviços do GId Lab e é composta por: três IdPs com

usuários com diferentes perfis e atributos; três SPs configurados para proteger aplicações

web em PHP, Java e Python. Assim, pesquisadores que queiram realizar experimentos

com serviços, poderiam disponibilizá-los em um destes três SPs, de acordo com a lin-

guagem de programação escolhida. Estes provedores de serviços e de identidades estão

espalhados pelos Pontos de Presença (PoPs) da Rede Ipê9 da RNP.

Em um dos IdPs da CAFe Expresso foi integrado o uApprove, módulo de con-

sentimento do usuário sobre a liberação de atributos (veja Seção 2.2.1). Também são

oferecidas as duas formas para o serviço de descoberta: o WAYF é oferecido em uma

máquina virtual isolada e especı́fica para isto; e o EDS foi integrado a um dos SPs da

federação.

Por fim, a CAFe Expresso provê também um repositório com máquinas virtuais

pré-configuradas, permitindo aos pesquisadores criarem uma federação local completa,

com IdP, SP e WAYF, ou ainda disponibilizarem seus IdPs ou SPs na própria CAFe Ex-

presso. A Figura 3 ilustra todos os componentes oferecidos pela CAFe Expresso.

3.1. Infraestrutura e Serviços da CAFe Expresso

A infraestrutura da CAFe Expresso é composta por 8 máquinas virtuais com Ubuntu Li-

nux, espalhadas geograficamente pelos Pontos de Presença (PoPs) da RNP, sendo estes;

7https://projetos.labsec.ufsc.br/sgci
8http://www.rnp.br/servicos/icpedu.html
9http://www.rnp.br/ipe/
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Figura 3. Infraestrutura disponı́vel na CAFe Expresso

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Piauı́, Maranhão e Alagoas. Para garantir a

segurança dos servidores, foi definida uma polı́tica de segurança para proteger o serviço

de administração remota (SSH) e o servidor web (Apache HTTP e Apache-Tomcat) im-

plementada via filtro de pacotes (iptables). Algumas configurações de segurança nos

próprios serviços oferecidos foram habilitadas, como o monitoramento dos registros de

acessos logs do sistema e das aplicações.

Foram desenvolvidos roteiros de configuração e implantação de todo o ambiente

com o objetivo de facilitar a implantação de uma federação com o framework Shibboleth.

Estes roteiros estão disponı́veis na página wiki do projeto GIDLab10.

3.2. Operação da CAFe Expresso

Para que os pesquisadores possam fazer uso dos ambientes disponibilizados, é necessário

o preenchimento de um formulário11 de solicitação, onde o interessado deve informar

qual o propósito de uso, detalhes sobre o projeto, que tipo de infraestrutura utilizará,

previsão do tempo de uso do ambiente, dados dos responsáveis e contatos técnicos. Após

o cadastro, o pesquisador é contatado e recebe orientações de como proceder para realizar

o download das VMs e as orientações de configurações das mesmas, ou se for caso, como

disponibilizar sua aplicação em um dos provedores de serviço padrões da CAFe Expresso.

Desde julho de 2013, a CAFe Expresso atende pesquisadores do Brasil, que fazem

uso de máquinas virtuais pré-configuradas ou da infraestrutura de federação local para

desenvolver suas pesquisas em gestão de identidades. Até o momento, 10 projetos de

pesquisas já fizeram uso das facilidades providas pela federação para experimentação,

sendo que 4 ainda estão em andamento. Dentre estes, pesquisadores das instituições UFF,

UFRN, UFPE, UFMA, UFRGS, PUC-Rio e UFSC utilizaram o ambiente desenvolvido

na CAFe Expresso.

As pesquisas tratam de desenvolvimento de serviços como: transposição de cre-

denciais para testbeds da Internet do Futuro, projeto este em conjunto com federações

Européias; um módulo web de visualização de dados coletados de redes sem fio,

usando identidades federadas; testes de autenticação federada com OpenStack; análise

10https://wiki.rnp.br/display/gidlab/Procedimentos+operacionais+da+CAFe+Expresso
11http://bit.ly/formularioCadastroGIdLab
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de integração de ambientes em nuvem (cloud) privada, usando Shibboleth e OpenID;

interoperabilidade entre Shibboleth e OpenAM; infraestrutura de controle de acesso ba-

seado em polı́ticas; implantação de IdPs para o projeto de Computação Em Nuvem Para

Ciência (CENPC) do GT-CNC da RNP, entre outros.

3.3. Pesquisa de Satisfação de Uso

Para avaliar as funcionalidades oferecidas na CAFe Expresso, assim como suas de-

ficiências, sugestões de melhorias e verificar a importância de um ambiente para

experimentação, foi aplicado uma pesquisa de uso. Os avaliadores convidados foram

membros do Comitê Técnico de Gestão de Identidades (CT-GId) da RNP e 4 alunos do

mestrado de Computação Aplicada da UNIVALI. A pesquisa foi realizada no perı́odo de

19 à 29 de junho de 2014, obtendo um total de 19 respostas de um grupo de 37 pessoas.

A pesquisa foi dividida em três partes. Na primeira parte, os entrevistados ava-

liaram o acesso federado usando o uApprove, seguindo um roteiro de experimento. Na

segunda parte, os entrevistados avaliaram o acesso federado e as funcionalidades provi-

das pelo EDS, seguindo um segundo roteiro de experimento. Por fim, na terceira parte os

entrevistados avaliaram a CAFe Expresso como um todo, os roteiros, a linguagem utili-

zada, se as mensagens de erro (quando aparecem) são claras e se o uso do ambiente foi

satisfatério. A pesquisa foi composta com perguntas objetivas (obrigatórias) e descriti-

vas (não obrigatórias); neste último caso, são solicitações de sugestáes, ou descriçoes de

problemas encontrados, caso ocorressem.

Dos entrevistados, somente 16%, nunca havia acessado um provedor de identi-

dades da CAFe. 16% avaliaram seu nı́vel de conhecimento sobre autenticação federada

como baixo; outros 16% informaram conhecimento razoável; 53% dos entrevistados in-

dicaram ter nı́vel de conhecimento bom sobre autenticação federada e o Shibboleth. Já

16% dos entrevistados se consideram experientes.

Com relação a problemas para realizar as atividades, 16% dos entrevistados indi-

caram que enfrentaram problemas no acesso ao SP java. Isto ocorreu devido a uma falha

de disponibilidade no PoP-MS, o qual hospedava a máquina.

O uApprove possui duas funcionalidades: apresentação do Termo de Uso do

IdP, que informa ao usuário quais sãos seus direitos e deveres ao utilizar aquele IdP, e

apresentação dos atributos liberados pelo IdP para o SP. Ambas as funcionalidades foram

apresentadas para todos os entrevistados, antes de realizarem o experimento. Assim, 84%

dos entrevistados indicaram que o EDS melhora a usabilidade e, ao comparar as funci-

onalidades do WAYF e EDS, 79% dos entrevistados responderam que o EDS facilita a

escolha do IdP.

Foi possı́vel constatar que as funcionalidades disponibilizadas pela CAFe Ex-

presso e que não são encontradas na CAFe facilitam o entendimento do processo de

autenticação e melhoram a usabilidade da federação. Além disso, a disponibilidade de

SPs com serviços diferentes do serviço de homologação de atributos colaborariam para o

entendimento do funcionamento do ambiente federado.
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4. Trabalhos relacionados

O Fed-lab12 é um ambiente para testbeds de federação usando SAML, desenvolvido pela

GÈANT, uma rede pan-Européia de Educação e Pesquisa, que interliga redes de ensino

e pesquisa nacionais (NREN). O Fed-lab possibilita a criação de SPs e disponibiliza

IdPs para autenticação, todos baseados no framework SimpleSAMLphp13. O pesquisador

pode realizar a configuração de um SP com informações próprias para depois colocar sua

aplicação PHP no SimpleSAMLphp SP criado. O Fed-lab disponibiliza SimpleSAMLphp

IdPs para registro de usuários para testes no ambiente.

TestShib14 é um ambiente para testar a instalação do Shibboleth desenvolvido pela

Internet2 e atualmente mantido por uma comunidade de pesquisadores de gestão de iden-

tidades federadas. Neste ambiente, o pesquisador pode realizar os testes para validação

de um SP ou um IdP Shibboleth pós-instalação. O pesquisador configura as informações

do seu provedor de acordo com as orientações na página do TestShib e realiza os testes,

que ao término informarão ao pesquisador se sua instalação está funcional ou não.

O Fed-lab provê um ambiente federado para testes, porém não disponibiliza mo-

dos de configurar um IdP, somente SPs. Desta forma, pesquisadores não poderão realizar

experimentos com o IdP. O TestShib disponibiliza uma forma de testar a implantação de

IdP ou SP, providos pelos pesquisadores. Porém, o pesquisador ainda terá de despender

tempo e conhecimento para configurar o provedor que deseja testar. O serviço oferecido

pela CAFe Expresso seria equivalente a combinação dos serviços providos pelo Fed-Lab

e TesShib e ainda permite a pesquisa com provedores de identidades, uso do uApprove e

EDS e oferta de imagens de máquinas virtuais pré-configuradas, prontas para o uso.

5. Conclusões

Gestão de identidades federadas é uma área ativa de pesquisa, sendo que muitos traba-

lhos desenvolvidos nesta área precisam realizar experimentos com soluções e frameworks

consolidados como o Shibboleth. Desenvolver pesquisas aplicadas na área de gestão de

identidades federadas exige que os experimentos sejam conduzidos em um ambiente que

implemente uma federação em sua totalidade. Configurar uma federação para realizar

experimentos de uma pesquisa, pode ser uma tarefa mais árdua e demorada do que a

implementação da pesquisa propriamente dita [Wangham et al. 2013].

Algumas sugestões para continuidade do trabalho descrito neste artigo são: (1)

a implantação do IdP+, que é um IdP para tradução de credenciais de segurança, que

permite a geração de certificados X.509 para que aplicações não web possam fazer uso

de autenticação federada Shibboleth, (2) implantação do Serviço Gerador de Certificados

(SGC) que permite a tradução de credenciais Shibboleth em certificados digitais, e que se-

jam consumidas por serviços que requerem estes tipos de certificados, (3) integração entre

a federação CAFe Expresso, que utiliza o padrão SAML através do framework Shibbo-

leth e outras tecnologias de gestão de identidades federadas, como OAuth15 e OpenID

Connect16 que implementam outros padrões de comunicação, diferentes do SAML.

12https://fed-lab.org/
13https://simplesamlphp.org/
14http://www.testshib.org/
15http://oauth.net/
16http://openid.net/

XIV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2014

413 c©2014 SBC — Soc. Bras. de Computação



Referências

Bhargav-Spantzel, A., Camenish, J., Gross, T., e Sommer, D. (2007). User centric: A

taxonomy and open issues. pages 493–527.

Camenish, J. e Pfitzmann, B. (2007). Security, Privacy and Trust in Modern Data Mana-

gement, chapter Federated Identity Management, pages 213–238.

Carmody, S., Erdos, M., Hazelton, K., Hoehm, W., Morgan, B., Scavo, T., e Wasley, D.

(2005). InCommon Technical Requirements and Information.
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