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RESUMO

Aplicações Web como provedoras de serviço permitem que sistemas terceiros
usufruam seus recursos para realizar a autenticação integrada (SSO – Single SignOn), quando os usuários aceitam os termos de uso e política de confidencialidade em
portais que são nativamente integrados com tais provedores confiáveis. Foram
analisados alguns dos trabalhos mais relevantes encontrados na literatura técnica
especializada que propõe soluções de SSO, uma vez que muitos sistemas Web não
suportam nativamente protocolos de SSO. Apresentamos um protótipo com
arquitetura centrada no usuário para alcançar a contribuição esperada, com o usuário
realizando uma única autenticação, sem alterar o código fonte dos portais integrados,
verificando a experiência das corporações com SSO. O trabalho desenvolvido
implementa a arquitetura e avalia o protótipo com testes funcionais, observando se
ele cumpre os requisitos e objetivos propostos. Ao final, são mostrados os resultados
do comportamento e preocupações dos participantes ao utilizar o protótipo, tais como:
a) 87% demonstraram satisfação ao utilizar o protótipo de SSO; b) 53% preferem
utilizar suas próprias estratégias para gerenciamento de credenciais de acesso ao
invés de usar uma solução de SSO; c) 80% dos participantes declararam que o
protótipo demonstrou confiabilidade e segurança; d) 73% indicaram preferência ao
modelo adotado pelo protótipo, abrindo os portais dentro da solução quando
comparado a abertura de diversas janelas do browser. Os resultados analisados
também indicam que ao usar o protótipo, os pedidos de troca de senha caíram para
0%, quando os demais usuários tiveram a média de 0,14 pedidos de troca de senha
mensal. A dissertação contribui com o processo de autenticação SSO sem alterar
portais Web, melhorando a gestão de senhas dos usuários.
Palavras-chave: autenticação; segurança da informação; componentes Web;
automação de sistemas.

ABSTRACT
Implementation of Single Sign-On On Corporate Web-based Applications That
Do Not Supply Identity Providers
Application service providers have provided a way for other Web applications to
achieve Web Single Sign-On (SSO) accepting user credentials from their domain,
browser-supported login solutions and browser add-on also offer Web SSO when
visiting relying parties. This work investigates the challenges and concerns
corporations face when adopting SSO because many Web applications they use do
not support Web SSO protocols and identify what changes in the login flow Web SSO
solution. This dissertation describes the architecture, design, and implementation of a
proposed prototype SSO solution to improve the corporations' experience and
adoption incentives in a way that third-party Web-based application does not need to
develop chances in their system to achieve SSO. This study found out that participants
were having several behaviors and concerns using the proposed SSO solution: a) 87%
expressed satisfaction when using the SSO prototype; b) 53% prefer to use their own
password management strategies instead of using SSO; c) 80% of end-users said that
the prototype demonstrated reliability and safety; d) 73% prefer to use our proposed
SSO in a single dialog window instead of keeping launching lots of Web browser. The
results also show that when using the proposed prototype SSO solution user´s
password reset dropped to zero, users that use the same Web applications have an
average of 0,14 reset required. This study involves a contribution to the SSO
authentication process without changing websites, enhancing user´s secure password
management.
Keywords: authentication; information security; web components; system automation.
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1

INTRODUÇÃO

A utilização de sistemas com autenticação de acesso para autorizar a
navegação faz com que os usuários tenham que memorizar diversas senhas,
seguindo regras estabelecidas para criá-las. Assim, o usuário é o responsável pela
escolha de cada uma de suas senhas de acesso. Narayanan (2005) afirma que
senhas sempre serão vulneráveis a ataques inteligentes enquanto seus proprietários
precisarem memorizá-las.
A quantidade de sistemas faz com que o usuário tenha que gerenciar diversas
informações de maneira independente, pois os dados podem estar armazenados em
repositórios distintos. Portais Web concentram serviços dentro de sua própria
plataforma (SUN, 2009). Para utilizar diferentes portais, o usuário precisa manter
cópias separadas da identidade, das relações sociais e das políticas de controle de
acesso. Desta maneira, o usuário precisará efetuar manualmente o processo de
autenticação em cada um dos portais que acessar. Se o sistema possui controle de
sessão, esta ação poderá ser realizada mais de uma vez ao longo de um dia.

1.1 Motivação

Sistemas de conexão única (SSO – Single Sign-On) são serviços que fornecem
autenticação para vários portais. A dificuldade de compartilhar e integrar conteúdo
entre sistemas independentes gera problemas para a criação de uma autenticação
única entre as aplicações. Os usuários autenticam num provedor de SSO, que verifica
suas credenciais retransmitindo o resultado ao site ao qual foi feita a requisição
(STOBERT, 2014).
Este conceito de SSO pode ser usado para aplicativos geridos em ambientes
fisicamente e logicamente segregados: diversas áreas ou fornecedores, Intranet,
Extranet ou Internet. Os proprietários destes sistemas podem não utilizar protocolos
de autenticação ou não fornecer APIs (Application Programming Interfaces) para
acesso aos dados dos usuários, não permitindo integração ou reutilização de recursos
de forma fácil em diferentes domínios de aplicação (GEAMBASU, 2008). O ambiente
empresarial com aplicações segregadas compartilha esta problematização, pois os
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usuários se autenticam em diferentes aplicações com domínios não integrados.
Mostarda (2009) afirma que muitas aplicações não oferecem alternativas para o
compartilhamento de dados ou serviços de integração, como o SSO. Uma aplicação
que controla seu próprio conjunto de usuários e emprega mecanismo de controle de
acesso para proteger o conteúdo pessoal é denominada “jardim murado”, problema
inserido nas empresas com sistemas segregados.
Usuários podem adotar mecanismos não seguros para criação de senhas ao
escolher combinações de fácil memorização, mas que são facilmente decifradas por
ataques ao reutilizar as mesmas senhas em diversos portais e ao adotar formas não
seguras para lembrete das senhas, como, por exemplo, anotações em cadernos e
blocos de notas (CAHILL, 2011).
Bonneau (2010) diz que falhas em sistemas com baixo nível de segurança
poderão comprometer sistemas seguros. Ao compartilhar uma senha idêntica entre
um sistema com baixo nível de segurança e outro seguro, o usuário está submetido a
este risco. Um ataque mal-intencionado ao sistema com baixo nível de segurança que
resulte na identificação da senha deste usuário poderá proporcionar acesso ao
sistema seguro.
Sistemas heterogêneos podem conter regras de negócio distintas entre eles e
a política de senha está inserida neste contexto, obrigando os usuários a criar senhas
seguindo critérios de tamanho, letras maiúsculas e minúsculas, números, dentre
outras combinações. Shay (2010) afirma que a utilização de regras para criação de
senhas tem o propósito de garantir o aumento do conjunto de possíveis senhas. Ao
mitigar o risco da reutilização, o usuário poderá se deparar com a necessidade de
memorizar uma quantidade maior de senhas. Política de senha adequada é vital para
um processo de autenticação mais seguro e amigável (HAYASHI, 2011).
Ações dos usuários na tentativa de resgatar ou acertar uma credencial, pode
gerar problemas como o bloqueio do acesso ao sistema, dadas as sucessivas
digitações inválidas. Como consequência, pode ser necessária a ação de desbloqueio
do acesso, o envio de uma confirmação positiva para troca da senha ou até mesmo
ações de outros grupos externos responsáveis pelas aplicações.
O estudo de Gaw (2006), com alunos da Universidade de Princeton, descobriu
que eles tinham em média 12 contas em portais distintos, porém uma quantidade
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menor de senhas únicas. Detectou também que quanto mais contas o aluno possuía,
maior era a frequência de reutilização de senhas.
Florencio (2007) realizou um estudo durante 6 meses e coletou dados de mais
de 250.000 usuários. Durante o estudo observou que a maioria dos usuários acessava
25 contas em diferentes portais, 8 deles por dia. Este mesmo grupo de usuários
utilizava 6,5 senhas, as quais eram compartilhadas entre 3,9 portais. O estudo
também analisou o tipo de senha inserida pelos usuários e capturou indícios de que
a maioria dos usuários utilizava senhas fracas, principalmente com todas as letras
minúsculas.
O estudo de SUN (2013) identificou fatores que dificultam a intenção dos
participantes a adotar o SSO. A possibilidade do usuário ser enganado ao acessar um
portal que imita o original e digitar uma senha apareceu como uma séria preocupação
para todos os participantes. Muitos afirmaram não confiar em SSO para portais com
dados que podem acarretar perdas monetárias. Esta dissertação tem sua
problematização voltada para o ambiente empresarial e os usuários não acessam
seus próprios dados financeiros.
Surge, portanto, a necessidade de tratar o problema de conexão única no
ambiente empresarial que utiliza o sistema operacional Windows, abordando apenas
os portais que utilizam browser e não estão integrados com SSO, sem a necessidade
de alterar o código fonte destes sistemas.

1.2 Objetivo

O objetivo principal desta dissertação é propor e desenvolver uma arquitetura
de sistema para autenticar usuários de portais Web com uma única credencial
pessoal. Como premissa o usuário cadastrará no protótipo cada uma de suas
credenciais com senha, criando relacionamento com os portais Web. Com os dados
pessoais dos usuários armazenados no banco de dados do protótipo, a recuperação
das informações e a autenticação é realizada toda vez que o usuário solicitar.
Este objetivo será alcançado com o preenchimento dos campos de usuário e
senha dos portais Web, que não precisam sofrer adaptações para comunicação com
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serviços de autenticação. O requisito é que o protótipo envie as informações de forma
ativa para autenticação dos portais.
O protótipo desta dissertação permitirá que o usuário gerencie suas credenciais
de forma centralizada, assim políticas de segurança serão aplicadas para
impossibilitar que os endereços dos portais sejam alterados.
Além disso, a disponibilidade da arquitetura e a segurança das informações
pessoais armazenadas no protótipo também são premissas para que nenhum dado
pessoal seja comprometido ou compartilhado sem o consentimento do usuário.

1.2.1 Objetivo Específico

Esta dissertação tem como objetivo específico definir uma arquitetura capaz de
controlar o processo de autenticação de sistemas Web utilizados em empresas,
suprindo a necessidade de integração destes sistemas com provedores de identidade.
Para cumprir com este objetivo específico, a arquitetura do protótipo considera
como requisito a característica do browser e suas propriedades, evitando adequações
dos sistemas nos quais realiza a automatização da autenticação.
Os seguintes passos foram necessários para atingir o objetivo principal desta
dissertação: a) definição do ambiente empresarial como público alvo; b)
estabelecimento de restrições para o SSO em portais Web que utilizam browser para
seu funcionamento, baseado no sistema operacional Windows; c) revisão
bibliográfica; d) elaboração dos requisitos e arquitetura do protótipo; e)
desenvolvimento do protótipo; f) prova de conceito com usuários em ambiente
empresarial; g) análise dos resultados.

1.3 Contribuições

Na presente dissertação é utilizada uma forma alternativa para integração de
portais Web com sistema de conexão única (SSO – Single Sign-On), automatizando
o processo de autenticação em diversos sistemas realizados pelo usuário. Esta
integração não requer que os portais utilizem, por exemplo, provedores dos serviços
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de autenticação (SP – Identity Provider) ou deleguem a função de autenticar o usuário
a um provedor de identificação (IdP – Service Provider), pois o sistema proposto
informa automaticamente o usuário e senha no formulário de autenticação do portal.
Stobert (2014) aborda a técnica de memorização de senhas com o auxílio da
geração de imagens, sem armazenar informações pessoais. Ao compor uma senha
com as imagens geradas, o sistema insere automaticamente as credenciais do
usuário no portal Web para sua autenticação. Não existe necessidade de modificação
dos portais Web, mas para todo sistema que o usuário deseja acessar ele é submetido
a uma nova imagem para fornecimento das credenciais. Na presente dissertação a
conexão única permite que um usuário acesse seus sistemas sem a necessidade de
autenticações individuais e isto não foi abordado como proposto por Stobert (2014).
Sun (2013), em sua proposta integrada com o browser, permite que o usuário
realize acesso a um portal com credencial baseada em Web SSO, quando o sistema
possui tal facilidade. Também possibilita ao usuário o acesso a determinado portal via
formulário com usuário e senha, porém não realiza nenhuma integração ou
automatização com este método de autenticação. Sendo assim, a presente
dissertação apresenta distinção em relação a proposta do autor, combinando a
integração de portais Web com autenticação por formulário, com o armazenamento e
recuperação dos dados para novo acesso automatizado.
Martins Júnior (2006) apresenta uma solução de serviço de validação de
usuário para portais corporativos que armazenam as credenciais dos usuários. Para
toda requisição de acesso a um portal, o sistema proposto precisa receber o Login e
senha para verificar se as informações estão corretas. Para a implementação deste
modelo, os sistemas integrados a solução de SSO precisam ser alterados. Nesta
dissertação ocorre diferente, pois não são requisitadas modificações para a
integração da solução e os portais permanecem íntegros, recebendo de forma
automatizada as credenciais para realizar a autenticação do usuário.
Desta forma, busca-se, por meio desta dissertação, avançar nos trabalhos
relacionados no que diz respeito a autenticação de portais Web. Pode ainda vir a ser
útil para trabalhos futuros da comunidade, em que existe a necessidade de conhecer
métodos para obter uma conexão única.

16

1.4 Método de Trabalho

Pesquisa aplicada é o método utilizado nesta dissertação, pois tem como
objetivo a geração de conhecimentos para aplicação prática, que são voltados a
resolução de problemas específicos. Nesta dissertação, foram desenvolvidas as
seguintes atividades:
a) Revisão de literatura da área
Inicialmente, são explicados os principais conceitos desta dissertação:
segurança da informação, sistemas de gerenciamento da autenticação (SSO – Single
Sign-on) e seus protocolos.
Na sequência, foi realizado o levantamento do estado da arte com estudos de
SSO aplicados a sistemas Web. Cada um dos trabalhos relacionados foi avaliado a
priori segundo os seguintes pontos de vista: existência de mecanismos de SSO para
autenticar em diversos sistemas com uma única chave de acesso; gerenciamento
centralizado para armazenar e recuperar credenciais; necessidade de integração dos
sistemas com serviços externos para delegar a autenticação. Nesta etapa foram
identificadas as características desejáveis e seus pontos positivos, bem como
apontadas as limitações dos projetos apresentados nos trabalhos relacionados.
b) Especificação de requisitos do protótipo
Desenvolver a especificação detalhada dos requisitos do sistema proposto
nesta dissertação utilizando o método NDT (Navigational Development Techniques).
Escalona (2008) afirma que este é aplicado para especificar e analisar os requisitos
de sistemas Web. Utilizando este método, definem-se seis itens da especificação:
objetivos; requisitos de armazenamento das informações; quem são os atores do
sistema; requisitos funcionais; requisitos interativos do usuário com o sistema;
requisitos não funcionais.
c) Definição da arquitetura utilizada
Definir a proposta da arquitetura do protótipo do sistema que permita a
autenticação dos usuários de portais Web com uma única credencial pessoal.
Na arquitetura são descritos os serviços do protótipo, os componentes
utilizados, a estrutura em que os dados pessoais dos usuários são armazenados e
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como são criptografados, assim como os protocolos utilizados na comunicação entre
os componentes da arquitetura criada.
d) Implementação do protótipo do sistema
Descrever os recursos utilizados no desenvolvimento e como foi implementado
o sistema proposto. As principais dificuldades encontradas também foram
relacionadas.
e) Simulação e coleta dos dados
A simulação da proposta desta dissertação é necessária, desta forma fica
definido o ambiente e as condições de sua execução. O sistema nesta etapa tem as
funcionalidades testadas, assegurando assim que a aplicação faz exatamente aquilo
que deveria fazer.
Foram coletados nesta etapa de simulações os dados gerados com a utilização
do protótipo.
f) Análise dos resultados
E por fim, realiza-se uma análise de ameaças ao sistema proposto com o
objetivo de detectar potenciais vulnerabilidades em relação aos serviços de segurança
dos dados pessoais dos usuários.
Apresentar os resultados obtidos com a implementação do protótipo,
analisando e determinando se os objetivos e requisitos propostos foram totalmente
cumpridos.
Estes resultados permitem avaliar se o uso do sistema proposto permite a
autenticação em portais Web sem que estes precisem passar por adequações de
integração, possibilitando ao usuário a experiência de realizar a autenticação num
único sistema.

1.5 Organização da Dissertação

Esta dissertação de mestrado foi organizada como descrito nos próximos
parágrafos.
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A Seção 1, INTRODUÇÃO, apresenta a motivação, o objetivo, as contribuições
esperadas, o método de trabalho aplicado e a organização desta dissertação.
Depois, a Seção 2, REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, contém uma visão geral dos
principais conceitos e protocolos de SSO. Descreve os trabalhos relacionados, com
suas vantagens e desvantagens.
Na Seção 3, CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DO PROTÓTIPO, é descrita
a especificação e análise dos requisitos que o protótipo do sistema deve atender.
Apresenta os cenários de uso gerados a partir dos requisitos descritos.
A Seção 4, ARQUITETURA DO PROTÓTIPO, contém a arquitetura, os
componentes e os protocolos utilizados na construção do protótipo. Em seguida, a
Seção 5, ASPECTOS DE SEGURANÇA DO PROTÓTIPO, apresenta os atributos de
segurança contemplados no protótipo.
A Seção 6, PROCESSO DE AVALIAÇÃO E RESULTADOS, descreve as
atividades previstas para gerar e coletar informações com os participantes da
avaliação do protótipo. Realiza uma prova de conceito, a análise dos resultados
coletados com os participantes da pesquisa aplicada na dissertação e verifica se os
requisitos que foram definidos são atendidos.
Por fim, a Seção 7, CONCLUSÃO, apresenta a avaliação final do protótipo com
a verificação da contribuição, descreve as limitações desta dissertação e sugestões
para trabalhos futuros.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

Esta seção descreve e analisa alguns dos trabalhos mais relevantes
encontrados na literatura técnica especializada relacionada com o tema desta
dissertação. Alguns dos trabalhos são apresentados aqui com mais detalhes do que
outros em virtude da relevância que tiveram para o desenvolvimento desta
dissertação.
Esta seção foi estruturada em quatro subseções: a) definições e arquitetura –
apresenta o referencial teórico sobre SSO e autenticação em ambiente Web; b)
trabalhos relacionados com fator conhecimento – resultado da pesquisa bibliográfica
referente a alguns dos trabalhos disponíveis sobre o tema, mas que utilizam em sua
concepção o fator conhecimento para autenticação e software; c) trabalhos
relacionados baseados na propriedade e biometria – nestes os autores apresentam
soluções ou protótipos que utilizam a combinação software e hardware; d) análise da
literatura – comparativo que reúne os trabalhos relacionados e as contribuições
esperadas nesta dissertação; e) síntese – encerramento com a síntese desta seção.

2.1 Definições e Arquitetura

Esta subseção apresenta a pesquisa realizada para buscar na literatura quem
pesquisou e o que já foi publicado sobre o tema aqui definido, descrevendo técnicas,
protocolos e arquiteturas.

2.1.1 Referencial Teórico de Single Sign-On

Radha (2012) fez uma pesquisa sobre técnicas de SSO, que contextualiza e
apresenta os conceitos necessários para o entendimento da dissertação. Ele define
SSO como um mecanismo que utiliza uma única ação de autenticação, para permitir
que um usuário autorizado acesse todos os sistemas de software ou aplicações
relacionadas, mas independentes, sem ter que efetuar uma nova autenticação
durante uma sessão particular.
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O SSO pode ser implementado nos seguintes locais (RADHA, 2012): Internet
ou Web SSO; Extranet ou múltiplos domínios; Intranet ou SSO nas Empresas (ESSO
– Enterprise Single Sign-On). A arquitetura de SSO é classificada com base no local
onde é implementada. O SSO simples usa uma única autoridade de autenticação com
um único conjunto de credenciais para cada usuário. SSO complexo usa múltiplas
autoridades de autenticação com um ou vários tipos de credenciais para cada usuário.
Ding (2010) define OpenID como um protocolo de autenticação que pode ajudar
a reduzir a sobrecarga das aplicações durante o processo de autenticação uma vez
que este papel é desempenhado pelo servidor OpenID. É uma estrutura aberta,
descentralizada e gratuita para identidade digital centrada no usuário. Com esta
solução, o usuário não tem que se preocupar com suas diferentes contas de acesso,
pois os recursos de todos os portais estão disponíveis para o usuário OpenID, isto é
conveniente para os usuários e pode reduzir o custo dos portais.
OH (2008) afirma que o OpenID é um protocolo SSO que resolve o problema
de ter usuário e senha individuais para cada portal Web, desde que suportem este
protocolo. Ele é composto por três entidades principais: 1) Identificador, com um texto
ou um endereço de e-mail que identifica o usuário; 2) Parte confiante (RP – Relying
Party), prestador de serviço ou aplicação Web que quer a prova de que o usuário final
é proprietário do referido identificador; 3) Provedor OpenID (OP – OpenID Provider),
servidor central que emite, armazena e gerencia os identificadores OpenID dos
usuários. O RP confia neste provedor para uma afirmação de que o usuário final é o
proprietário do referido identificador.
Quando um usuário se conecta ao RP, este define um identificador único de
sessão permitindo a entrada com seu OpenID. O RP identifica as informações do
usuário e redireciona ele para o OP. Com o usuário conectado ao OP, é definida uma
sessão para que o usuário informe a senha. Uma vez validada a credencial, o OP
define uma sessão segura para o usuário e entrega um token da autenticação ao RP.
Por fim, o OP redireciona o usuário ao RP e este mostra a página do portal autenticada
através do browser. O término deste processo com êxito garante ao usuário o acesso
a outros RPs que suportam OpenID sem informar novamente a credencial (OH, 2008).
OpenID suporta interações dinâmicas entre IdPs e SPs sem requisitar
nenhuma configuração, troca de metadados ao iniciar a comunicação ou privilégios
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administrativos para sua implementação. É uma solução de SSO mais adequada para
aplicativos Web 2.0 (RADHA, 2012).
Radha (2012) define o Security Assertion Markup Language (SAML) como um
padrão aberto baseado em XML (Extensible Markup Language) para troca de dados
de autenticação e autorização entre domínios de segurança. Um provedor de
identidade (IdP) e um provedor de serviços (SP) trocam mensagens. SAML não
especifica como autenticar um usuário, mas define um modo de trocar os dados de
autenticação e autorização, uma vez que o usuário é autenticado. Especifica
declarações em XML que são utilizadas para comunicar a autenticação do usuário e
seus atributos entre os IdPs e os SPs. Também define as mensagens que são
trocadas entre o IdP e o SP.
Fett (2014) afirma que BrowserID é um sistema de identidade descentralizado
para SSO, desenvolvido pela Mozilla (MOZILLA, 2014), para autenticação de usuário
em portais da Web. Ele evita usar nomes de usuários e senhas dos portais, nesta
proposta os usuários utilizam os seus endereços de e-mail como identidades. Com
este protocolo os usuários podem provar a legitimidade de seus endereços de e-mail,
possibilitando o Login em qualquer portal integrado a solução com uma única senha.
Ele permite que portais Web deleguem a autenticação do usuário para uma conta de
e-mail cadastrado em um dos provedores de serviço. A implementação do BrowserID
faz uso de uma ampla variedade de recursos do browser, tais como: cookies,
armazenamento local da sessão, troca de mensagens, entre outros.
Radha (2012) afirma que existem diferentes protocolos que são usados na
arquitetura simples ou complexa. Kerberos é definido por Radha (2012) como uma
implementação clássica do protocolo de autenticação distribuída com base em token.
O sistema Kerberos fornece base para a construção segura do protocolo SSO no
ambiente de rede, no entanto, ele precisa de infraestrutura e configuração no lado do
cliente. São três processos: 1) pedido de autenticação e resposta; 2) pedido de tíquete
e resposta; 3) pedido de aplicação e resposta. O processo é dividido entre quatro
entidades: 1) Cliente – quem acessa; 2) Servidor de Autenticação – quem autentica;
3) Servidor de Tíquete – quem fornece bilhetes para acessar os recursos; 4) Servidor
de Aplicação - recurso ao qual o acesso é solicitado.
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2.1.2 Autenticação

Mustafic (2011) afirma que a autenticação é um processo de confirmação da
identidade de uma pessoa, com isto é possível responder: "Quem é a pessoa?" ou "É
a pessoa a que ele ou ela afirma ser?".
Em relação ao modo como uma pessoa informa a sua identidade, existem três
classes de autenticação e estas são baseadas nos seguintes fatores: 1)
Conhecimento (PIN, senha), o que a pessoa sabe; 2) Propriedade (Smart Card, Key),
o que a pessoa tem; 3) Biometria (impressão digital, íris, voz), o que a pessoa é.

2.1.3 Automação

Automação é a execução automática de tarefas humanas. Automatizar o
processo de engenharia de sistemas é um tema de pesquisa global de cientistas e
desenvolvedores de ferramentas de engenharia, incluindo a interface homemmáquina e a construção de sistemas de automação (SCHMITZ, 2009).
Kehoe (2015) afirma que sistemas de automação podem ser amplamente
definidos como qualquer robô ou sistema de automação que se baseia em dados ou
código de uma rede para suportar o seu funcionamento. A automação pode integrar
em um único sistema autônomo aquilo que nem sempre pode ser sentido, a
computação e a memória. Esta definição inclui sistemas futuros e muitos sistemas
existentes que envolvem teleoperação em rede ou grupos em rede de robôs, bem
como linhas de montagem avançadas, plantas de processamento e sistemas de
automação doméstica, e também os sistemas de computação desenvolvidos por
seres humanos.
Eckert (2011) afirma que um sistema de automação tem de cumprir uma série
de requisitos funcionais e não-funcionais específicos. Estes requisitos referem-se ao
comportamento dos componentes, a distribuição funcional de toda a aplicação para
os componentes e a comunicação entre os componentes e o sistema. Em sistemas
de automação, esses requisitos devem ser adequadamente cumpridos.
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2.2 Trabalhos Relacionados com Autenticação

Foi realizada pesquisa para buscar na literatura quem pesquisou e o que já foi
publicado sobre o tema aqui definido, analisando aspectos que já foram abordados e
quais as lacunas existentes, fornecendo, nesta análise, elementos que evitam a
duplicação de pesquisas com o mesmo enfoque.

2.2.1 Autenticação Baseada no Fator Conhecimento

Suoranta (2014) aborda sistemas Web com SSO que permitem que os usuários
se autentiquem a vários aplicativos on-line de uma única vez e com uma única
credencial. Utilizando o gerenciamento de identidades federadas (FIM – Federated
Identity Management), os provedores dos serviços de autenticação (SP) delegam a
função de autenticar o usuário a um provedor de identificação (IdP), também
denominado provedor de serviço de identificação. Os serviços e o provedor de
identificação formam uma federação.
Os exemplos apresentados são elaborados a partir do projeto Shibboleth SSO
(SHIBBOLETH, 2005). Este projeto, desenvolvido pela Internet2, oferece um sistema
de código aberto que usa mensagens SAML para a implementação do IdP e do SP.
Ele exige que os IdPs e SPs formem uma federação antes que o IdP possa autenticar
os usuários nos aplicativos desejados.
Destaca-se no artigo de Suoranta (2014) os desafios relacionados com o
encerramento da sessão do sistema (logout), analisando o comportamento
inesperado ao executar tal função. A solução oferece aos usuários opção de fazer o
encerramento de todos os aplicativos integrados ou um isoladamente.
O autor orienta a implementação da função “sair do sistema” utilizando um
método conhecido e de código aberto. Entretanto, a solução requer alterações na
aplicação que será integrada ao SSO. Outra observação é que a maioria dos usuários
não encerram corretamente as aplicações, pois simplesmente fecham a janela do
browser. Estes conceitos de encerramento individualizado de sistemas também
podem ser aplicados na autenticação, bem como resolver ações não esperadas, como
o fechamento do browser sem sair do sistema.
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Segundo Martins Júnior (2006), sistemas de SSO possibilitam aos usuários a
utilização de múltiplas aplicações fornecendo uma única senha. Sua proposta é
restrita aos portais corporativos, que são aplicações heterogêneas e possuem
informações internas e externas de empresas com o objetivo de auxiliar as tomadas
de decisões de negócios, gerando vantagens competitivas.
O autor propõe a criação de um serviço Web genérico para validação de
credencial de acesso. O método proposto utiliza XML como facilitador da integração
e é denominado Web Service Validador. Os portais corporativos, que realizam a
verificação de autenticidade dos usuários com base em regras locais passam a utilizar
este Web Service Validador como ponto único de conexão.
Os proprietários dos portais corporativos mandatoriamente, necessitam alterar
suas aplicações a fim de tratar o novo processo de validação da autenticidade dos
usuários existentes. Este é um dos desafios e desvantagem do modelo de SSO
proposto.
Armando (2013) afirma que protocolos de SSO em sistema Web que utiliza o
browser para seu funcionamento, aliviam o usuário de lidar com várias credenciais,
melhorando sua experiência e a segurança. Neste artigo são utilizados os protocolos
SAML e OpenID.
O artigo mostra que os principais protocolos de SSO emergentes, SAML SSO
e OpenID, possuem falhas de implementação. É exemplificada tal situação com um
ataque na solução de SSO do Google Apps, pois esta aplicação foi construída
baseada em SAML.
O autor descreve um problema no processo de autenticação de SSO que utiliza
protocolo SAML ou OpenID. Este problema possibilita que um provedor de serviço
capture informações durante o processo de autenticação ou force o acesso a uma
fonte de informação sem o consentimento ou intenção do usuário. São apresentadas
soluções possíveis para mitigar ou mesmo resolver tal problema.
São apresentados, no artigo, vantagens e desvantagens da utilização dos
protocolos SSO, sendo importante para este trabalho o mapeamento que o autor faz
das fragilidades existentes com o redirecionamento indevido de portais e dos
procedimentos e técnicas que podem ser aplicados para mitigar tais problemas e
vulnerabilidades, como desabilitar respostas não solicitadas, URLs não necessárias e

25

caracteres não codificados. Assim, o protótipo pode ser implementado sem os riscos
mapeados.
Stobert (2014) diz que os problemas dos usuários com as senhas são bem
conhecidos: aquelas que são seguras tornam-se difíceis de lembrar, os usuários
possuem muitas senhas para gerenciar e têm dificuldades para lembrar a
combinação, contas de acesso e respectivas senhas.
A autora desenvolveu um protótipo que incorpora palavras-passe gráficas
como elemento para auxiliar os usuários. Esta solução evita problemas existentes com
a memorização da senha e sua associação à conta do usuário. Em vez de lembrar
senhas, o usuário lembra pistas na imagem que é apresentada durante o acesso ao
sistema, são senhas gráficas. Estas pistas ajudam os usuários a melhor lembrar suas
senhas, conectando mais facilmente as senhas e as contas. Também facilita a
reutilização de senha segura, permitindo que os usuários usem uma mesma sugestão
de imagem para várias contas.
Porém, sozinhos, nem o lembrete das senhas gráficas, nem gerenciadores de
senha solucionam completamente os problemas que os usuários enfrentam para
recordar suas credenciais, pois o usuário é sempre submetido a uma ação que deverá
lembrar de um cadastro realizado e executar novamente. O artigo apenas fornece
ideias para suporte ao problema dos usuários com senhas, buscando uma melhora
na sua memorização e organização e também nas associações entre senhas e
contas. Não são armazenadas senhas no sistema proposto, o usuário sempre é
requisitado para responder algo sobre a imagem de ajuda do sistema que deseja
acessar.
A autora aplica em sua pesquisa mecanismos de gerenciamento de senha sem
a necessidade de modificação dos sistemas com os quais se relaciona, porém não
aplica conceitos de SSO. O protótipo apresentado pela autora apoia o usuário em
seus hábitos, como na reutilização de senhas, podendo tornar diversos sistemas
vulneráveis se uma credencial for descoberta. O preenchimento automático do usuário
e senha também foi utilizado nesta dissertação, assim a integração com as aplicações
Web acontecerá sem necessidade de modificação.
Sun (2013) afirma que a percepção dos usuários quanto ao tema Web SSO é
distorcida, mesmo tendo o apoio de milhares de páginas na Internet. Por meio de
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estudos com usuários, o artigo apresenta percepções e preocupações ao utilizarem
Web SSO na autenticação.
Na pesquisa descobriu-se que os participantes apresentaram vários equívocos
e preocupações que os impediam de implementar o conceito de SSO: acesso confuso
para utilização de contas existentes em outros provedores de serviços; modelos
mentais inadequados no processo de autenticação quando o usuário já havia
realizado um acesso anterior na mesma sessão; estabelecimento de uma relação de
confiança entre duas contas é confuso; preocupação sobre a exposição de dados
pessoais; problemas para identificar conteúdo falso. Isto gera redução no valor
percebido de Web SSO devido ao emprego de práticas de gerenciamento de senhas.
Assim, o autor abordou as lacunas identificadas no entendimento do conceito pelos
usuários para aceitação de tecnologia Web SSO e melhorias no projeto.
Um projeto que possui integração com Web SSO foi implementado para apoiar
o usuário diretamente no browser, assim unifica e simplifica a navegação pelos
diferentes portais. Para o projeto os autores criaram um browser que identifica se o
portal acessado possui integração com algum IdP, o IDeB (Identity-enabled Browser).
Ao identificar um portal que possui integração, o sistema bloqueia todas as funções
do computador e solicita ao usuário que ação deseja realizar, autenticação com uma
conta existente ou uma conta diferente. Quando selecionada uma conta existente, o
sistema abre outro formulário para confirmar se o usuário deseja compartilhar
informações pessoais.
O autor apresenta sua recomendação baseada na experiência realizada e
afirma que com o sistema proposto habilitado no browser Web, uma solução de Web
SSO seria mais confiável e adotada pelos usuários quando for suportada diretamente
pelo browser.
Apesar da solução proposta identificar e permitir que o usuário utilize uma
credencial baseada em Web SSO ou via formulário (usuário e senha), o não controle
desta última, ao finalizar a sessão, pode ser uma desvantagem para o projeto e um
motivador para o desuso. A proposta de integração com o browser será utilizada nesta
dissertação, e como mencionado pelo autor, torna a solução confiável e facilmente
adotada pelos usuários.
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Sun (2011) investiga os desafios e preocupações dos usuários que navegam
na Internet, quando se deparam com sistemas que utilizam OpenID para autenticação.
Identificar mudanças no fluxo de autenticação dos sistemas que poderiam melhorar a
experiência incentivando sua utilização, pois, para ele, OpenID é uma solução aberta
e promissora para Web SSO.
O autor testou a usabilidade do OpenID com seu próprio browser que integra
suporte para OpenID, o IDeB (Identity-enabled Browser). Ele concentrou a pesquisa
nos serviços de acesso, mas o sistema proposto apresentou também duas opções
para realizar a saída do sistema: finalização de uma sessão específica ou de todos os
sistemas integrados. Apesar do mecanismo de desconexão única ser relacionado
como prioritário em seu estudo, os resultados dos testes de usabilidade não oferecem
nenhuma informação sobre qual das duas opções apresentadas foi a escolhida pelos
usuários ou como eles se comportavam na etapa de desconexão.
Na pesquisa do artigo, estes comportamentos, preocupações e concepções
equivocadas que dificultam o processo de adoção OpenID foram observados: (1) os
participantes não perceberam necessidade urgente de utilização de SSO; (2)
participantes (26%) manifestaram preocupação com um ponto único de falha ao
concentrar suas credenciais no protótipo apresentado pelo autor, que é inerente à
solução; (3) a maioria (71%) não sabe o conceito de OpenID; (4) metade dos
participantes demonstrou ser incapaz de distinguir um portal de acesso falso, mesmo
quando informado; (5) muitos (40%) hesitaram quando solicitada aprovação de
acesso a informações pessoais; (6) 36% responderam que não usariam SSO em sites
que contêm informações pessoais valiosas ou envolva alguma perda financeira; e (7)
a maioria não entende o conceito de conexão entre as contas, demonstrando
confusão e frustação quando solicitada. Identificaram também que com a melhora da
acessibilidade e do controle da privacidade, mais de 60% dos participantes do estudo
usaria SSO nos sites em que confiam.
Os resultados sugerem que os usuários valorizaram o conceito de SSO, mas
exigem uma experiência com utilização útil, segura e com preservação da privacidade.
No entanto, é necessário que os sistemas adotem as extensões do protocolo OpenID,
o que não foi observado nos sistemas utilizados no estudo realizado. As preocupações
apresentadas nos resultados das pesquisas, serão utilizadas nesta dissertação para
mapear e evitar os riscos de implementação de um ponto único de entrada, da
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vulnerabilidade gerada a partir de portais falsos e com a segurança das informações
armazenadas.

2.2.2 Autenticação Baseada nos Fatores Propriedade e Biometria

Stajano (2011) diz que do ponto de vista da usabilidade, senhas e números de
identificação pessoal (PIN – Personal Identification Number), alcançaram o fim da sua
vida útil, mas se contradiz afirmando que não se pode abandoná-los até que se
apresente um método alternativo de autenticação do usuário que seja útil e seguro.
Ele também afirma que mesmo sendo conveniente aos desenvolvedores e
arquitetos a implementação de rotinas de autenticação, o aumento de senhas gera
para os usuários uma situação cada vez mais sem controle. As exigências de
combinações para formar uma senha não são mais razoáveis quando o usuário tem
de gerir dezenas delas.
O autor apresenta um projeto e o chama de Pico. Nele é proposto um sistema
alternativo baseado em hardware, um token, que alivia o usuário da tarefa de lembrar
suas senhas e PINs. É um aplicativo com o qual o usuário pode se autenticar
continuamente.
O token tem dois botões importantes chamados "principal" e "sincronização",
um pequeno visor, uma câmera 2D e uma interface de rádio bidirecional de curto
alcance. Entre ele e o aplicativo existe comunicação sem fio criptografada. A
autenticação é realizada durante a sincronização do aplicativo com o token e a
autenticação nos demais aplicativos não requer senha. A solução apresentada
reconhece o sistema por meio da câmera e inicia troca de chaves para validação de
autenticidade; quando comprovada, libera o acesso.
O projeto não está limitado a resolver o caso de senhas Web, mas também
pode ser aplicado em todos os contextos nos quais os usuários devem se lembrar de
senhas, confirmações positivas e PINs.
O aplicativo não foi desenvolvido, apresentou-se apenas um modelo conceitual.
Assim como os usuários podem esquecer suas senhas, pode ocorrer o mesmo com
o token proposto. O hardware pode ser comparado com um relógio ou a chave de
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casa, deve assim ser carregado com o usuário e nem sempre pode estar acessível.
Para sua implementação são necessárias mudanças nos aplicativos envolvidos, não
apenas software, mas hardware também.
Cahill (2011) afirma que a autenticação com senha por si só não garante que a
pessoa com quem o aplicativo está se comunicando é o usuário legítimo. O fato de
digitar a senha correta não comprova isto. O acesso a informação de usuário e senha,
de forma consensual ou não, pode fazer com que qualquer pessoa se passe por outra
durante o processo de autenticação sistêmica.
A autenticação sofre problemas não resolvidos em segurança e usabilidade.
No primeiro existem ocorrências de ataque para roubar credenciais de usuário,
incluindo: “phishing”, com o formulário de senha vulnerável a ataques, o usuário pode
ser enganado ao acessar um site que imita o original, e digitar uma senha (YEE, 2006);
“malware”, uma coleção de vírus e muitos sistemas maliciosos que podem recuperar
senhas armazenadas ou interceptar ao serem digitadas, danificar programas ou o
sistema operacional (SAHU, 2014); e ataques contra prestadores de serviços.
Medidas práticas de segurança com utilização de políticas de formatação de senha e
o tempo limite de uma sessão ociosa muitas vezes comprometem a usabilidade.
O autor criou um sistema de autenticação baseado no microcomputador, onde
é instalado um hardware seguro que contém um repositório para armazenar as
credenciais do usuário. A autenticação pode ser realizada em prestadores de serviços
locais e remotos, sem liberar as credenciais do usuário. Utiliza SAML para troca de
mensagens entre os aplicativos e o sistema criado.
O sistema permite a autenticação ativa e passiva. Esta última é realizada com
reconhecimento facial, usando a câmera do microcomputador do usuário. Ele
monitora de forma não intrusiva a presença física do usuário e bloqueia o sistema
quando o usuário se afasta do local. Outra alternativa é a utilização de crachá de
proximidade com RFID (Radio Frequency Identification) posicionado perto do
dispositivo.
O sistema exige muito do hardware e o usuário é obrigado a utilizar um único
dispositivo. São também necessárias implementações para troca de mensagens entre
os sistemas. A pesquisa aplica controles e persistência contra os possíveis ataques e
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vulnerabilidades apresentadas pelo autor, como a verificação de formulários e
autenticidade dos portais.
Mustafic (2011) adaptou soluções de SSO existentes, combinando múltiplos
fatores comportamentais de autenticação baseados em biometria. No artigo, ele
apresenta a concepção de uma conexão única persistente (PSSO – Persistent Single
Sign-On) para ambientes domésticos onipresentes, envolvendo as capacidades de
comportamento biométrico para verificar a identidade do usuário continuamente,
porém de uma forma discreta.
O autor afirma que para simplificar a complexidade de gerenciar várias contas
com credenciais diferentes, soluções de SSO foram introduzidas. No entanto, uma
única senha para várias contas representa um único ponto de falha. Além disso, a
sessão SSO, uma vez iniciada, pode representar um risco potencial quando a estação
de trabalho, ou microcomputador, é abandonada sem que o usuário realize o bloqueio
da sessão.
No projeto, utiliza-se o conceito de autenticação forte em provedores de
conexão única (SASSO – Strong Authentication for Single Sign-On). A ideia principal
do SASSO é a utilização de um telefone celular para realização do SSO, sem a
necessidade de instalação de hardware no microcomputador. A solução segue uma
abordagem baseada em padrões com SAML 2.0. O perfil SAML Web SSO é limitado
a aplicativos baseados em Web browser e não se destina a SSO em ambientes
heterogêneos, assim o SASSO implementa o provedor de identidade (IdP)
diretamente no telefone móvel, o que não impede problemas de uso indevido, ataques
e mesmo a dependência de um dispositivo externo.
O sistema usa como fator de verificação a dinâmica de digitação do usuário,
sendo esta a ação utilizada para provar que o usuário que utiliza o sistema é o mesmo
desde o início da sessão. Quando o sistema detecta que o usuário mudou, inicia uma
chamada no SAML para realizar a desconexão de todo o sistema (SLO – Single
Logout). Como restrição, este sistema funciona apenas em sistemas que utilizam
digitação.
Assim como sugere o autor, o controle de sessão pode ser aplicado nesta
dissertação, não com sensores, mas com a inatividade do sistema.
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2.3 Análise da Literatura

A Tabela 1 reúne as características principais dos trabalhos relacionados nas
Subseções 2.3.1 e 2.3.2 e a seguir, a Tabela 2, compara esta literatura em relação às
características levantadas na Seção 1.3.

Tabela 1 – Características Principais

Autor
Suoranta
(2014)
Martins Júnior
(2006)

Protocolo

Arquitetura

Desafio

SAML

FIM; IdP; SP

Logout da sessão

XML

Armando

SAML;

(2013)

OpenID
Geração

Stobert (2014)

de
imagens

Servidor Web

IdP; SP

Palavraspasse gráficas

Sun (2013)

IDeB

IdP; SP

Sun (2011)

IDeB

IdP; SP

Stajano (2011)

Cahill (2011)
Mustafic
(2011)

Portais
corporativos

Limitações
Alterar
aplicações
Alterar
aplicações e
sessões

Falhas de

Não

autenticação

implementado

Memorização

Dependência
do usuário

Perspectiva do

Portais com

Web SSO

IdP e RP

Recusa ao Web

Portais com

SSO

IdP e RP
Hardware;

Hardware de

Autenticação

token

contínua

Biometria;

Autenticação sem

Hardware;

RFID

senha

Periféricos

SASSO;

Biometria; IdP;

Fatores

Portais com

SAML

SP; Celular

comportamentais

digitação

Token

SAML

Fonte: Elaborada pelo autor.

Não
implementado
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As colunas da Tabela 1 reúnem: 1) Protocolo – convenção utilizada nos
trabalhos dos autores relacionados e que possibilitou a conexão, comunicação e a
transferência de dados; 2) Arquitetura – componentes, propriedades externas e
relacionamento com outros softwares; 3) Desafio – inovação esperada no trabalho; 4)
Limitações – requisitos não atendidos no escopo.

Tabela 2 – Comparação com Contribuições

Autor

Permite

Funciona sem

Funciona em

SSO?

alterar portais?

portais sem IdP?

Suoranta (2014)
Martins Júnior (2006)
Armando (2013)
Stobert (2014)
Sun (2013)
Sun (2011)
Stajano (2011)
Cahill (2011)
Mustafic (2011)
Legenda: Atende

; Não atende

.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Conforme a Tabela 2 mostra, não foi localizado na literatura pesquisada nenhum
trabalho relacionado que satisfaz todas as contribuições esperadas e descritas na
Seção 1.3. Assim, esta dissertação trata as lacunas identificadas e propõe uma
arquitetura, apresentada na Seção 4, para permitir a realização de SSO, sem que os
portais Web envolvidos precisem ser alterados e não precisem ser nativamente
integrados com provedores de identidade.
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2.4 Síntese

Esta seção descreveu alguns dos aspectos mais relevantes de protótipos que
utilizam as classes de autenticação baseadas em conhecimento, propriedade e
biometria, abordando alguns métodos para mitigar vulnerabilidades.
Foram destacadas as propostas de cada um dos trabalhos e os principais
elementos que compõem o SSO. De uma forma geral, os conceitos necessários para
o entendimento da técnica e da autenticação foram abordados nos artigos de Radha
(2012) e Mustafic (2011), dando uma visão geral dos aspectos que envolvem as
técnicas de SSO.
Os artigos com classe de autenticação baseada no fator conhecimento,
concentram os protótipos que utilizam senhas e PIN. Na subseção sobre propriedade
e biometria, os trabalhos utilizam fatores de autenticação com token, reconhecimento
facial e a dinâmica de digitação do usuário.
Por fim, foi realizada a análise da literatura dos trabalhos relacionados que
utilizam SSO ou métodos similares para que o usuário dos portais Web não tenham
que informar ou lembrar a senha literal.
A revisão da literatura não localizou uma arquitetura capaz de controlar o
processo de autenticação de sistemas Web, suprindo a necessidade de integração
destes sistemas com provedores de identidade. Esta dissertação apresenta uma
proposta de arquitetura que evita adequações dos sistemas nos quais realiza o Single
Sign-On.
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3

CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DO PROTÓTIPO

Esta seção contém a especificação e análise dos requisitos que o protótipo do
sistema desenvolvido desta dissertação deve atender.
A utilização de mecanismos de SSO possibilita que um usuário efetue a
autenticação uma única vez e ganhe acesso seguro e fácil a múltiplos serviços na
Web sem ser solicitado a efetuar o procedimento novamente (DING, 2010). A seguir,
são apresentados os requisitos para automação do processo de autenticação.

3.1 Características Desejadas

Com base na Subseção 2.3 e nos benefícios e limitações que tais soluções
oferecem, foi levantado um conjunto de características desejáveis para o protótipo, de
forma a endereçar o problema de gerenciamento de credenciais de acesso em portais
Web descrito na Subseção 1.1. A discussão dessas características serviu de base
para definir os requisitos do protótipo na próxima subseção. No Quadro 1 são
apresentadas essas características e suas respectivas descrições.

Tabela 3 – Características Desejadas

Característica

Descrição
Possibilitar ao usuário uma visão geral de seus sistemas

Gerenciamento único

Web, sem perder o controle sobre eles (HSU, 2009).
Informações

armazenadas

e

acessadas

de

forma

centralizada.
Permitir que o usuário se autentique apenas uma vez e
Single Sign-On – SSO

autorizar

os

acessos

aos

sistemas

Web

quando

requisitado.
Liberdade de escolha

Quando autorizado, o usuário seleciona dentro do
protótipo o sistema Web que deseja acessar.
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Permissão de acesso
externo

Autorizar a retirada de um sistema, disponibilizando uma
nova senha para acesso externo, não mais controlada pelo
protótipo.
Bishop (2002) afirma que a segurança de um sistema

Segurança
informações

das engloba requisitos de confidencialidade, disponibilidade e
integridade, assim é fundamental implementar a proteção
de seus serviços e dados.

Desenvolvimento

Utilização de linguagem de programação para arquitetura
Web já existente.
Garantir aos desenvolvedores e administradores a

Integração

possibilidade de incorporar e gerenciar a autenticação de
novos sistemas Web.

Fonte: Elaborada pelo Autor.

3.2 Visão Geral do Protótipo

Esta subseção mostra uma visão geral separada em três módulos para facilitar
o entendimento do modo de operação do protótipo: serviço, operador e administrador.
A Figura 1 ilustra e descreve os módulos do protótipo.

Figura 1 – Visão Geral dos Módulos

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O módulo Operador contém as funcionalidades do usuário que utiliza o
protótipo para automatizar sua autenticação em portais Web, nele são listados os
portais os quais possui autorização para realizar o SSO. Neste módulo está
encapsulado o browser e dentro do próprio protótipo são abertas as páginas dos
portais e realizada a autenticação automatizada. O segundo módulo, Administrador,
gerencia o grupo Operador do sistema, possui acessos as informações de utilização
e as regras de negócio. O módulo Serviço consulta os recursos necessários para que
os módulos Operador e Administrador tenham a sua disposição Provedores de
Serviço e de Autenticação para verificar a autenticidade do usuário utilizador, realiza
também a comunicação com o repositório de dados do protótipo para armazenar e
resgatar informações.

3.3 Análise de Requisitos

Esta subseção apresenta os detalhes da análise dos requisitos do protótipo
para automação da autenticação de portais Web, possibilitando a elaboração das
subseções que se seguem.
Em um sentido mais básico, um requisito é uma propriedade do sistema que
tem a finalidade de resolver um problema particular do mundo real (IEEE, 2004).
Buscar uma definição simples e consensual para requisito de sistema, ou
simplesmente requisito, não é tarefa fácil. A diversidade de definições indica não
existir um entendimento claro, não-ambíguo, sobre esse termo (SODHI, 2003).
Sommerville (2011) define requisitos como: uma especificação do que deve ser
implementado; descrições da maneira como o sistema deve se comportar;
propriedade ou atributo que o sistema deve possuir; restrição sobre o processo de
desenvolvimento ou sobre o sistema.
O padrão IEEE 610.12 (RADATZ, 1990), afirma que os requisitos são uma
condição ou capacidade necessária para um usuário solucionar um problema ou
atingir um objetivo. É uma condição ou capacidade que precisa ser atendida ou estar
presente num sistema, ou em um de seus componentes, para atender um contrato,
norma, especificação ou outro documento imposto formalmente.
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Escalona (2008) define a análise de requisitos como um processo de
levantamento, entendimento, especificação e validação dos requisitos dos usuários e
clientes. A Figura 2 ilustra o fluxo do processo de desenvolvimento de requisitos.

Figura 2 – Fluxo do Processo de Desenvolvimento de Requisitos

Fonte: Adaptado de Knight (2004).

Knight (2004) propõe um processo de especificação de requisitos como um
processo de elicitação, modelagem, análise e validação que envolve qualquer
indivíduo ou organização que está ativamente envolvido no projeto.
A elicitação tem como objetivo principal a procura pelos requisitos do sistema.
As informações coletadas são validadas entrevistando os interessados, verificando
documentos de outros sistemas e trabalhos relacionados. Finalizada esta etapa, o
resultado da elicitação deve ser especificado e documentado, ou representado de
alguma outra forma. Na atividade de modelagem de requisitos é realizada esta
representação, as informações elicitadas são filtradas e utilizadas na elaboração de
modelos.
Nesta dissertação, pretende-se seguir um método de análise de requisitos
apropriado para descrever os requisitos de uma aplicação que interage com portais
Web, considerando as características funcionais e não funcionais.
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3.3.1 Método Utilizado

Escalona (2008) define engenharia Web como a linha de pesquisa em
engenharia de software que cobre a definição de processos, técnicas e modelos,
adequados para ambientes Web, a fim de garantir a qualidade dos resultados. O NDT
(Navigational Development Techniques) é uma abordagem para lidar com os
requisitos de sistemas Web, um método que cobre as etapas de elaboração e análise
de requisitos de sistemas Web.
Aranda (2007) afirma que NDT é uma abordagem desenvolvida para lidar com
requisitos de aplicações Web. Assim, esta é uma das abordagens que proporcionam
suporte para a especificação dos requisitos de aplicações Web. O método propõe a
utilização de protótipos para validar os requisitos e esta dissertação utiliza esta mesma
abordagem.

3.4 Etapas do Método Proposto

Esta subseção aplica o método NDT ao protótipo. O processo de
desenvolvimento desta abordagem é dividido em três etapas principais, após a
definição do objetivo já descrito na Subseção 1.2: 1) Requisitos, quando os requisitos
das aplicações Web são coletadas e descritas, propondo o uso de casos de uso e
formulários formatados; 2) Análise, quando são criados os modelos de análise a partir
da especificação de requisitos, estes modelos são conceituais e de interação; 3)
Prototipagem, fase que consiste no desenvolvimento de protótipos de aplicações Web
a partir de modelos de análise. Estes são construídos e utilizados para validar os
requisitos. A Figura 3 ilustra o fluxo do processo NDT.
O fluxo do processo NDT inicia com a definição dos objetivos, então os
requisitos são coletados e definidos. Os requisitos são classificados de acordo com
sua natureza: requisitos de armazenamento; requisitos dos atores; requisitos
funcionais; requisitos de interação; requisitos não funcionais.
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Figura 3 – Fluxo do Processo NDT

Fonte: Adaptado de Escalona (2008).

Após elaboração dos requisitos, o fluxo do NDT continua com a definição dos
modelos de conteúdo, com diagrama de classes, do modelo de interação, que mostra
como os usuários podem navegar pelo sistema e o modelo de interface, que mostra
a interface abstrata do sistema. Por último, é elaborada a prototipagem para validação
dos requisitos.

3.4.1 Finalidade do Método Proposto

Os objetivos, segundo o NDT, cobrem a captura, a definição e a validação dos
requisitos. A Tabela 4 abaixo mostra a descrição dos objetivos do protótipo.

Tabela 4 – Objetivos do Protótipo

OBJ.01
Descrição
OBJ.02
Descrição

Autenticação
Autenticar os usuários sem modificar os portais integrados.
Autorização
Criar perfil de acesso para administrador e usuário.
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OBJ.03

Administração

Descrição

Gerenciar usuários e gerar relatórios.

OBJ.04

Segurança
Proteger os dados dos usuários contra acesso não

Descrição

autorizado ao protótipo.

OBJ.05

Implantação
O protótipo deve ser integrado a ambientes corporativos –

Descrição

ESSO (Enterprise Single Sign-On).

OBJ.06

Automatização
Integrar-se a portais Web autorizados, automatizando a

Descrição

autenticação dos usuários.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 4 definiu e descreveu o objetivo de cada uma das seis propriedades
esperadas

com

o

protótipo

desta

dissertação:

autenticação;

autorização;

administração; segurança; implantação; automatização.

3.4.2 Requisitos de Armazenamento

Sommerville (2011) define os requisitos de armazenamento (RA) como os
dados que devem ser mantidos em um local seguro e que pode ser gerenciado, sendo
este acessível a todos os envolvidos no processo de engenharia de requisitos.
Os requisitos de armazenamento desta dissertação foram definidos de acordo
com as informações que serão armazenadas no protótipo, associando estes aos
objetivos.
A Tabela 5 abaixo descreve os requisitos de armazenamento adotados no
protótipo.

41

Tabela 5 – Requisitos de Armazenamento

RA.01

Usuário
Armazenar as informações de:

Objetivo associado:
- Identificador do usuário (Login no Provedor de Identidade)
- OBJ.01
- Identificador de perfil de acesso (administrador ou usuário)
- OBJ.02
- Nome do usuário
- OBJ.03
- Situação (ativo ou inativo)
RA.02

Sistemas

Objetivo associado:

Armazenar as informações de:

- OBJ.01

- Identificador do portal Web

- OBJ.03

- URL do portal Web

RA.03

Credenciais

Objetivo associado:
Armazenar as informações de:
- OBJ.01
- Identificador do usuário
- OBJ.02
- Identificador do portal Web
- OBJ.04
- Credencial de acesso (usuário e senha)
- OBJ.05
- Data de criação e expiração da credencial
- OBJ.06
RA.04

Histórico

Objetivo Associado:

Armazenar as informações de:

- OBJ.03

- Identificador do usuário

- OBJ.04

- Data e hora do acesso

- OBJ.06

- Ação executada

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Tabela 5 descreveu os requisitos de armazenamento adotados para o
armazenamento de informações do protótipo, associando estes aos objetivos
definidos. Foram descritas as informações que são armazenadas em cada um dos
requisitos.

3.4.3 Requisitos dos Atores

A Tabela 6 a seguir descreve os requisitos dos atores do protótipo.

Tabela 6 – Requisitos dos Atores

AT.01

Usuário (Administrador e Operador)

Objetivo associado:
- OBJ.01
- OBJ.02

Aquele que se autentica e utiliza as funcionalidades do
protótipo.

- OBJ.03
- OBJ.06
AT.02

Provedor de serviço

Objetivo associado:

Provedor de serviço Web que transporta as informações

- OBJ.02

armazenadas no protótipo, responsável pelos módulos

- OBJ.04

Serviço e Integrador do protótipo.

AT.03

Provedor de identidade

Objetivo associado:
- OBJ.01

Provedor de identidade que garante a autenticidade do

- OBJ.04

usuário que está acessando o protótipo.

- OBJ.05
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Sommerville (2011) define os Atores como qualquer entidade que interage com
o sistema e assim pode ser identificado. A Tabela 6 descreveu os requisitos de atores
definidos para o protótipo, associando estes aos objetivos definidos. Cada requisito
descrito refere-se a um ator identificado.
A Figura 4 mostra a interação entre os atores identificados e que compõe o
protótipo. Para simplificar a ilustração, os usuários administrador e operador são
descritos como usuário, visto que não existe restrição na interação com os demais
atores.

Figura 4 – Interação dos Atores do Sistema

Fonte: Elaborado pelo autor.

O usuário interage com os provedores de serviço e de identidade, pois
necessita consultar informações e comprovar sua identidade. Os provedores de
serviço e de identidade também se relacionam, este requisito garante que somente
usuários existentes e cadastrados no repositório de dados do protótipo tenham acesso
às informações.

3.4.4 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais de um sistema descrevem o que este deve fazer, a
função do sistema em detalhes, suas entradas e saídas, exceções e assim por diante.
Estes requisitos dependem do tipo de software que está sendo desenvolvido, do tipo
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de usuários que o utilizará e da abordagem adotada pela organização
(SOMMERVILLE, 2011).
Os autores do NDT decidiram enriquecer a definição básica de seu método com
casos de uso UML e nesta dissertação também foram utilizados casos de uso. A
descrição textual dos padrões foi mantida no NDT desde quando os casos de uso se
tornaram muito ambíguos para capturar todas as informações necessárias. Assim o
método NDT recomenda a utilização da técnica de Casos de Uso para levantamento
dos requisitos funcionais (ESCALONA, 2008). Os casos de uso e diagramas desta
dissertação são descritos na Subseção 3.6.
A Tabela 7 a seguir descreve os requisitos funcionais do protótipo e contém a
descrição dos casos de uso elaborados para o protótipo.

Tabela 7 – Requisitos Funcionais

RF.01

Autenticar

Objetivo associado:

Usuário informa sua credencial para autenticar no protótipo

- OBJ.01

que consulta o Provedor de Identidade que comprovar sua

- OBJ.04

autenticidade.

Ator Associado:
- AT.01 (Usuário: Operador)
- AT.03 (Provedor de Identidade)
RF.02
Objetivo associado:

Consultar
Usuário consulta os dados armazenados no sistema,
conforme

- OBJ.03

critério

informado

pelo

administrador,

informações são transportadas pelo provedor de serviço.

Ator Associado:
- AT.01 (Usuário: Administrador)
- AT.02 (Provedor de Serviço)

as
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RF.03

Gerenciar

Objetivo associado:
- OBJ.03

Administrador seleciona ação cadastral para incluir, alterar
ou revogar usuários ou portais Web.

- OBJ.04
Ator Associado:
- AT.01 (Usuário: Administrador)
- AT.02 (Provedor de Serviço)
RF.04

Autorizar

Objetivo associado:

Provedor de Serviço consulta dados armazenados e recebe

- OBJ.01

lista de portais Web autorizados para o usuário.

- OBJ.04
Ator Associado:
- AT.02 (Provedor de Serviço)
RF.05
Objetivo associado:
- OBJ.04

Acessar
Provedor de Serviço recebe o portal Web que o usuário
deseja acessar, o protótipo realiza a abertura do browser e
realiza a autenticação.

- OBJ.06
Ator Associado:
- AT.01 (Usuário: Operador)
- AT.02 (Provedor de Serviço)
Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 7 descreveu os requisitos funcionais do protótipo, associando estes
aos objetivos definidos e também aos atores com os quais interagem. Cada requisito
definido contém a descrição dos casos de uso do protótipo.
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3.4.5 Requisitos Interativos

Cenários e casos de uso são técnicas eficazes para elicitar requisitos do ponto
de vista de interação, onde cada tipo de interação pode ser representado como um
caso de uso. Em sua forma mais simples, um caso de uso identifica o tipo de interação
e os atores envolvidos (SOMMERVILLE, 2011).
Escalona (2008) diz que os requisitos interativos devem ter definidos seus
critérios de acesso aos dados, recuperação ou pesquisa. Estes requisitos também
definem como os dados serão disponibilizados em tela ao usuário e como será sua
navegação.
A Tabela 8 descreve os requisitos interativos do protótipo e o seu
relacionamento com outros requisitos.

Tabela 8 – Requisitos Interativos

RI.01

Recuperação de portais

Objetivo associado:
- OBJ.03

Protótipo mostra os portais que o usuário pode acessar.

- OBJ.06
Ator Associado:
- AT.01 (Usuário: Operador)
RI.02

Recuperação de credenciais

Objetivo associado:

Protótipo recupera as informações do endereço (URL), do

- OBJ.06

usuário e da senha do usuário e mostra o portal autenticado.

Ator Associado:
- AT.01 (Usuário: Operador)
- AT.02 (Provedor de Serviço)
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RI.03

Recuperação de dados por tipo

Objetivo associado:

Protótipo disponibiliza dados armazenados no sistema

- OBJ.03

seguindo o critério de seleção utilizado.

Ator Associado:
- AT.01 (Usuário: Administrador)
- AT.02 (Provedor de Serviço)
RI.04

Informação de portais

Objetivo associado:
Mostra os endereços (URL) de cada um dos portais.
- OBJ.03
Ator Associado:
- AT.01 (Usuário: Administrador)
- AT.02 (Provedor de Serviço)
RI-05

Informação de usuários

Objetivo associado:

Mostra informações cadastrais dos usuários e perfil de

- OBJ-03

acesso.

Ator Associado:
- AT.01 (Usuário: Administrador)
- AT.02 (Provedor de Serviço)
RI.06

Informação histórica

Objetivo associado:
Mostra a rastreabilidade da ação realizada pelo usuário.
- OBJ.04
Ator Associado:
- AT.01 (Usuário: Administrador)
- AT.02 (Provedor de Serviço)
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os requisitos interativos da Tabela 8 contêm as informações que serão
recuperadas e disponibilizadas em tela para os usuários do protótipo e como estes
navegam de uma funcionalidade para outra. Associa-se tais requisitos aos objetivos
definidos e também aos atores com os quais interagem.

3.4.6 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais podem ser gerados para definir a segurança e
disponibilidade exigidas no sistema, podem também especificar requisitos adicionais
para determinar quais falhas podem ser evitadas ou toleradas.
Como o nome sugere, os requisitos não funcionais não estão diretamente
relacionados com as funções específicas que o sistema deve fazer. Eles podem estar
relacionados com as propriedades do sistema, tais como confiabilidade, tempo de
resposta e pico de ocupação (SOMMERVILLE, 2011).
A Tabela 9 abaixo descreve cada requisito não funcional identificado para o
protótipo.

Tabela 9 – Requisitos Não Funcionais

RNF.01

Confidencialidade e integridade

Objetivo associado:

Assegurar que os dados armazenados no protótipo são

- OBJ.04

protegidos e acessados somente pelo usuário autorizado.

RNF.02

Autorização

Objetivo associado:

Toda requisição realizada no protótipo deve ser autorizada

- OBJ.02

pelo usuário.

RNF.03

Browser

Objetivo associado:

Deverá realizar a automatização do acesso utilizando o

- OBJ.06

browser embarcado no protótipo.
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RNF.04

Disponibilidade

Objetivo associado:
- OBJ.04

Considerar que os serviços utilizados no protótipo estejam
disponíveis para uso quando requisitados.

- OBJ.05
RNF.05

Escalabilidade

Objetivo associado:
- OBJ.04

Garantir o crescimento do desempenho do protótipo quando
receber uma quantidade maior de requisições.

- OBJ.05
Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 9 atribuiu para cada requisito não funcional identificado um nome e
uma descrição da função específica, associando estes requisitos aos objetivos
definidos na Subseção 3.4.1.

3.5 Rastreabilidade

Escalona (2008) detectou que notações gráficas são mais interessantes para a
organização e apresentação do NDT. A Figura 5 apresenta o fluxograma da fase de
requisitos.

Figura 5 – Fase dos Requisitos

Fonte: Adaptado de Escalona (2008).
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O fluxograma da Figura 5 apresenta uma ilustração da fase de requisitos para
verificar se os objetivos foram cobertos ou precisam ser revisados. O NDT oferece um
modelo sistemático que inicia na fase de elicitação e avança para a definição dos
requisitos. Nesta fase de elaborar requisitos estão cinco atividades principais: definir
os requisitos de armazenamento, definir os atores, definir os requisitos funcionais,
definir os requisitos interativos e definir os requisitos não funcionais. Os requisitos
elaborados são analisados e validados, cumprindo com o objetivo sem erros são
finalizados, caso contrário retornam para a etapa de elicitação.
A Tabela 10 apresenta uma visão gráfica da matriz de rastreabilidade.

Tabela 10 – Matriz de Rastreabilidade

Requisito

OBJ.01

OBJ.02

OBJ.03

RA.01

Sim

Sim

Sim

RA.02

Sim

RA.03

Sim

RA.04
RF.01

Sim

Sim

OBJ.06

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

RF.03

Sim
Sim

Sim

Sim
Sim

RF.05
RI.01

OBJ.05

Sim

RF.02

RF.04

OBJ.04

Sim
Sim

RI.02

Sim
Sim
Sim

RI.03

Sim

RI.04

Sim

RI.05

Sim
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RI.06

Sim

RFN.01

Sim

RFN.02

Sim

RFN.03

Sim

RFN.04

Sim

Sim

RFN.05

Sim

Sim

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 10 representa a consolidação do método NDT e permite verificar que
todos os objetivos propostos na fase de requisitos foram alcançados em cada uma
das etapas.

3.6 Casos de Uso e Diagramas

Os casos de uso identificam as interações individuais com o sistema,
descrevendo como os atores interagem com ele para realizar uma ação específica.
Eles podem ser documentados com texto ou relacionados com modelos UML (Unified
Modeling Language) que esboça o cenário em mais detalhes (SOMMERVILLE, 2011).
O modelo de caso de uso é uma notação padrão amplamente conhecida e
facilmente compreendida pelos não especialistas (ESCALONA, 2008). Para o
protótipo desta dissertação foram desenvolvidos 5 (cinco) casos de uso: UC.01 Autenticar; UC.02 - Consultar; UC.03 - Gerenciar; UC.04 - Autorizar; UC.05 - Acessar.
A Figura 6 ilustra o diagrama de caso de uso Autenticar com as interações entre
os atores identificados. O caso de uso Autenticar (UC.01) identifica a interação do
Usuário quando este tenta acessar o protótipo. O Usuário autentica-se no Provedor
de Identidade, que por sua vez, responde se o mesmo é autêntico. A interação tem o
seguinte fluxo de eventos: 1) Abertura da tela de Login do protótipo; 2) Usuário informa
sua credencial; 3) Protótipo faz requisição para confirmação do usuário no Provedor
de Identidade; 4) Provedor de Identidade responde que Usuário está autorizado; 5)
Protótipo autoriza entrada do Usuário.

52

Figura 6 – Diagrama do Caso de Uso Autenticar
uc Autenticar

UC.01 - Autenticar

Autenticar
Prov edor d e Serv iço

Prov edor d e Identida de

(from Atores)

(from Atores)

Fonte: Elaborado pelo autor.

No caso em que o Usuário informa uma credencial errada ou inexistente, é
acionado o fluxo de exceção. O protótipo emite mensagem da falha da autenticação
e retorna a tela de Login, finalizando o caso de uso Autenticar.
A Figura 7 ilustra o diagrama de caso de uso Consultar com as interações entre
os atores identificados.

Figura 7 – Diagrama do Caso de Uso Consultar
uc Consultar

UC.02 - Consultar

Consultar
Oper ador

Prov edor d e Serv iço

(from Atores)

(from Atores)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O caso de uso Consultar (UC.02) identifica a interação do Usuário
Administrador quando este deseja pesquisar alguma informação cadastrada no
protótipo, informações de usuários ou dos portais Web. O Administrador informa o
critério de seleção e o Provedor de Serviço realiza a busca na base de dados. A
interação tem o seguinte fluxo de eventos: 1) Administrador informa o critério de
seleção da tela usuário ou portais Web; 2) Provedor de Serviço realiza a busca pela
informação solicitada no banco de dados; 3) Protótipo mostra a lista das informações
encontradas. No caso em que o Administrador informa um critério sem informação
associada, fluxo de exceção, o protótipo emite mensagem de nenhum registro
localizado. A consulta aos dados existentes na base está pré-condicionada a
autenticação (UC.01 - Autenticar).
A Figura 8 ilustra o diagrama de caso de uso Gerenciar com as interações entre
os atores identificados.

Figura 8 – Diagrama do Caso de Uso Gerenciar

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O caso de uso Gerenciar (UC.03) identifica a interação do Usuário
Administrador quando este deseja realizar manutenção nos recursos existentes no
protótipo, dados dos usuários ou dos portais Web. O Administrador digita os dados
para incluir um novo registro (UC.03.01) ou seleciona um recurso que deseja realizar
a manutenção (UC.03.02) alterando os campos desejados e o Provedor de Serviço
realiza a manutenção na base de dados. A interação tem o seguinte fluxo de eventos:
1) Administrador informa os dados na tela de usuários ou portais Web para realizar
uma inclusão ou manutenção; 2) Provedor de Serviço realiza a atualização da base
de dados; 3) Protótipo retorna sucesso da transação. No caso em que o Administrador
informa um dado pré-existente na base de dados, fluxo de exceção, o sistema retorna
a crítica que a transação não foi registrada no banco de dados. A manutenção de um
recurso pré-existente na base está pré-condicionada a execução da consulta (UC.02
Consultar).
A Figura 9 ilustra o diagrama de caso de uso Autorizar com as interações entre
os atores identificados.

Figura 9 – Diagrama do Caso de Uso Autorizar
uc Autorizar

UC.04 - Autorizar

Autorizar
Operador

Prov edor de Serv iço

(from Atores)

(from Atores)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O caso de uso Autorizar (UC.03) identifica a interação do Usuário Operador
quando este deseja acessar um portal Web. O Operador seleciona o menu portal Web
no protótipo e o Provedor de Serviço retorna a lista de recursos disponíveis para ele,
ao receber esta lista, o provedor retorna também as credenciais necessárias para a
automatização (SSO). A interação tem o seguinte fluxo de eventos: 1) Operador
seleciona o menu Portais para SSO; 2) Provedor de Serviço realiza a busca dos
portais Web que Usuário autenticado possui acesso cadastrado; 3) Protótipo lista os
portais encontrados. Caso o Operador não tenha nenhum portal associado, fluxo de
exceção, o sistema retorna a crítica que não existem portais. A relação dos portais
que o Operador está autorizado a acessar está pré-condicionada a autenticação
(UC.01 - Autenticar).
A Figura 10 ilustra o diagrama de caso de uso Acessar com as interações entre
os atores identificados.

Figura 10 – Diagrama do Caso de Uso Acessar
uc Acessar

UC.05 - Acessar

Acessar
Oper ador
(from Atores)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O caso de uso Acessar (UC-05) identifica a interação do Usuário Operador
quando este deseja realizar a autenticação automatizada num portal Web. O Operador
seleciona um portal Web disponível no menu do protótipo realiza a automatização
(SSO). A interação tem o seguinte fluxo de eventos: 1) Operador seleciona um portal
para SSO no menu; 2) Protótipo abre o browser com o endereço do portal; 3) Protótipo
informa a credencial do usuário; 4) Protótipo envia comando para autenticar usuário
no portal. Caso a credencial do Operador não tenha autorização para acesso ao
portal, fluxo de exceção, o sistema retorna a crítica de usuário ou senha inválida e
orientação para que o Administrador realize a manutenção de seu cadastro (UC.02 Gerenciar). A relação dos portais que o Operador está autorizado a acessar está précondicionada a autorização (UC.04 - Autorizar).

3.7 Síntese

Esta seção apresentou os requisitos do protótipo para autenticação em portais
Web.
O método escolhido foi o NDT, pois ele captura requisitos específicos que
compõe o ambiente de sistemas Web. Inicialmente, definiu-se os objetivos específicos
do protótipo e na sequência foram apresentados os requisitos de armazenamento,
atores, funcionais, interativos e não funcionais.
A Subseção 3.3 apresentou a visão geral dos módulos e observou-se que não
existe a necessidade de alteração dos portais Web com os quais o protótipo se
integra; o módulo Integrador realiza a ação de SSO. Esta é uma abordagem não
identificada em trabalhos de outros autores durante o levantamento da Subseção 2.3.
Os requisitos, características e visão que esta seção apresentou, serão
utilizados para a implementação do protótipo e a Seção 4 descreverá a arquitetura da
solução produzida nesta dissertação.
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4

ARQUITETURA DO PROTÓTIPO

Na Seção 3, foram descritas as características desejadas do protótipo e
elaborados os requisitos e casos de uso. Com base nos resultados obtidos nessa
especificação de requisitos, a Seção 4 apresenta e descreve a proposta da arquitetura
do protótipo, as camadas, sequências e componentes envolvidos, assim como os
itens de segurança que formam a base da arquitetura do protótipo proposto nesta
dissertação.
A arquitetura do protótipo é baseada no Microsoft Windows e seu ambiente de
desenvolvimento integrado, IDE – Integrated Development Environment, uma vez que
o objetivo específico desta dissertação é a implementação no ambiente empresarial.
A Figura 11 ilustra a distribuição da utilização de sistemas operacionais.

Figura 11 – Utilização dos Sistemas Operacionais

Fonte: Adaptado de Net Market Share (acesso em: https://goo.gl/5hf7lB).

Dados de janeiro de 2016 do Net Market Share (NETMARKETSHARE)
apontam que 90,60% dos desktops rodam o sistema operacional Windows.
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4.1 Visão Geral da Arquitetura

Esta subseção mostra uma visão geral da arquitetura do protótipo centrado no
usuário. Com isto espera-se facilitar o entendimento sobre os componentes e
camadas que formam o protótipo e o relacionamento entre eles.
A arquitetura do protótipo desta dissertação pode ser separada em quatro
grupos principais: Apresentação, Provedor de Serviço, Provedor de Identidade e
Repositório de Dados. Por meio de um diagrama, a Figura 12 ilustra uma visão geral
dos componentes, camadas e relacionamentos existentes no protótipo.

Figura 12 – Visão Geral da Arquitetura

Fonte: Elaborado pelo autor.
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No primeiro grupo, Apresentação, o usuário (operador ou administrador)
acessa o protótipo. Neste estão inseridos itens como o sistema operacional e a
camada de apresentação. A aplicação do usuário – sistema com o qual o usuário
realiza o acesso e autoriza as funcionalidades conforme perfil de acesso – está neste
grupo. Conforme perfil cadastrado na aplicação o usuário poderá acessar
funcionalidades administrativas ou de operador para acesso automatizado aos portais
Web que possui autorização (SSO).
O segundo grupo, Provedor de Serviço, é o local que hospeda o portal de
acesso do Administrador, o serviço que executa as transações para acesso aos
recursos protegidos do protótipo, com os componentes de negócio e de persistência.
O Provedor de Serviço recebe a credencial do usuário que está solicitando
autenticação no protótipo, como este serviço está registrado no Provedor de
Identificação, ele verifica sua autenticidade e permite o acesso aos serviços. Os
dicionários e funções para ler e escrever informações nos repositórios de dados são
fornecidos por este serviço.
Por sua vez, o terceiro grupo, Provedor de Identidade, é o responsável por
verificar se o usuário que está solicitando acesso é legítimo e possui autorização para
ingressar no domínio e ter concedido o acesso às informações. Por último, o
Repositório e Dados, armazena as informações administrativas, individuais e de
acesso ao protótipo.

4.2 Componentes da Arquitetura do Protótipo

Esta subseção apresenta os componentes que compõem a arquitetura do
protótipo e com ele funcionando, é demonstrada a infraestrutura para simulações.
Com o protótipo criado, as seções subsequentes apresentam os experimentos,
análise dos resultados obtidos com as simulações e aplicação de uma prova de
conceito. A Figura 13 ilustra o diagrama dos componentes da arquitetura.
O diagrama da arquitetura do protótipo representado na Figura 13 apresenta
os seguintes elementos:
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Figura 13 – Diagrama da Arquitetura do Protótipo
class Diagrama de Arquitetura

Provedor de Identidade

Sistema do Usuário (Administrador e
Opera dor)

Provedor de Serviço

Banco de Dados

Fonte: Elaborado pelo autor.

a) Usuário – para quem o protótipo foi concebido, sem esforços excessivos,
isso significa que ele deve ter uma interface de usuário apropriada e documentação
adequada (SOMMERVILLE, 2011);
b) Provedor de Serviço – aplicação Web que tem em sua essência ser um
serviço independente do aplicativo que o deseja utilizar (TURNER, 2003). Assim os
prestadores de serviços podem desenvolver rotinas especializadas e 60ark-up-las a
uma gama de usuários de diferentes organizações. Os pedidos podem ser
constituídos ligando serviços de diversos fornecedores usando uma linguagem de
programação padrão ou uma linguagem de orquestração com serviço especializado.
Nesse caso, faz requisições para obter a autorização do usuário que deseja acessar
as funcionalidades do protótipo. Este componente da arquitetura contém as regras de
negócio para gerenciamento e concessão de autenticação e autorização. Estende as
Políticas aos Usuários com os requisitos de negócios que se atendidos, autorizam ou
não o acesso a determinada informação ou funcionalidade do protótipo após sua
autenticação;
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c) Provedor de Identidade – é um sistema que cria, mantém e gerencia
informações de identidade para seus consumidores (usuários, serviços ou sistemas)
e fornece autenticação para os Provedores de Serviços (aplicações) dentro de uma
federação ou de rede distribuída (MIT, 2011). É uma terceira parte confiável que pode
ser invocado por usuários e servidores quando os mesmos usuários e servidores
estão estabelecendo um diálogo que deve ser autenticado. Quando o Usuário está
autenticado no Provedor de Identidade, este fica autorizado a acessar os
componentes que compõem a arquitetura do protótipo, sem a necessidade de realizar
a autenticação em cada um destes componentes ou criar novas contas de acesso,
pois passam a funcionar como clientes (Relying Parties);
d) Banco de Dados – componente da arquitetura usado como repositório para
armazenar as informações do protótipo, suas parametrizações e dados dos usuários.

4.3 Camadas Lógicas do Protótipo

Nesta subseção, são apresentadas as camadas lógicas do protótipo, divididas
em camada de apresentação, camada de negócios, camada de persistência
(integração) e camada de banco de dados.
O objetivo específico desta dissertação, apresentado na Subseção 1.2.1, para
definir uma arquitetura capaz de controlar o processo de autenticação de sistemas
Web utilizados em empresas, está associado ao número de empresas que estão
distribuindo seus processos de desenvolvimento de software ao redor do mundo em
quantidades cada vez mais significativas, visando ganho de produtividade, redução
de custos e melhorias na qualidade (PRIKLADNICKI, 2004). A arquitetura em
camadas deste protótipo atende ao cenário de desenvolvimento distribuído de
software.
A construção em camadas proporciona sistemas mais modulares e flexíveis,
divide a funcionalidade de manutenção e apresentação dos dados para minimizar o
grau de acoplamento entre os objetos e esta redução entre as classes do sistema
pode facilitar as atividades de manutenção (GUI, 2009). Sendo assim, a principal
característica de um sistema em camadas é a separação lógica de negócio,
processamento do servidor e a interface com o usuário em componentes distintos.
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Esta segregação permite que cada componente seja facilmente reutilizado e
intercambiado com outros componentes. O baixo acoplamento gera menor custo de
implementação e ou correção (BRIAND, 1999). Além disso, um componente pode ser
alterado ou substituído sem causar maiores impactos no projeto, devido à
independência

de

cada

camada,

esta

característica

permite

também

o

desenvolvimento de interface para outros sistemas operacionais.
Existe ainda outra vantagem de sistemas em camadas, que é sua organização,
gerando um código extremamente modular. A modularização permite melhor
reutilização do código e torna a manutenção do sistema mais fácil e localizada,
proporcionando o aumento da produtividade do desenvolvimento (GUI, 2009).
A Figura 14 ilustra o diagrama de sequência entre as camadas do protótipo
desta dissertação.

Figura 14 – Diagrama de Sequência do Protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O diagrama de sequência da Figura 14 ilustra a interação das camadas que
compõe o protótipo, cada camada fornece serviços para a camada anterior e utiliza
os serviços da camada subsequente.
A seguir, são descritas as camadas que compõe o protótipo:
d) Camada de apresentação – como o próprio nome diz, apresenta os dados
dos componentes de negócio na interface com o usuário do protótipo. Esta
camada contém as definições de como os dados recebidos da camada de
negócio serão apresentados. A lógica de apresentação está neste
componente, pois ao receber dados recuperados dos repositórios os exibe
conforme perfil do usuário (administrador ou operador). Inclui o browser
para apresentação dos portais, os mecanismos de navegação e busca de
conteúdo específico para automação da autenticação.
Existem vários padrões estabelecidos para a construção de uma camada de
apresentação versátil e totalmente desacoplada das demais camadas (ALUR, 2003).
A implementação destes padrões de projeto, também conhecidos como frameworks,
podem ser baseados em diversos padrões, como por exemplo o Model-ViewController – MVC;
b) Camada de Negócio – essa camada é acessada pela camada de
apresentação e representa os dados e a lógica de negócio, que por sua vez requisita
a camada subsequente o acesso e modificação dos dados de negócio. A separação
das duas primeiras camadas, apresentação e negócio, minimizam impactos gerados
por mudanças, aumenta a manutenibilidade do protótipo, possibilita a independência
da camada do usuário. O protótipo proposto tem perfil de acesso para administrador
e operador, além de permissão para separação de papéis de desenvolvedores
especialistas em cada uma das camadas.
A transferência dos dados da camada de negócio para a apresentação ao
usuário é feita por objetos implementados dentro da camada de negócio e a
separação dos requisitos de negócio proporciona flexibilidade na utilização de
tecnologias distintas na visualização dos dados e comunicação entre sistemas (ALUR,
2003).
c) Camada de Persistência – a camada de persistência é responsável pela
leitura e escrita no banco de dados do protótipo (VIANA, 2014), refere-se ao
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armazenamento das informações com duração de longo prazo, ou seja, são mantidos
por tempo superior ao tempo de vida da sessão de um acesso a determinado sistema.
FUSCO (2010) define persistência como o registro da informação num suporte de
armazenamento digital e não volátil e por instância, é a ação de tornar a informação
persistida disponível para uso em ambientes informacionais digitais.
Para atender aos requisitos de negócio da Seção 3, são necessárias duas
características na arquitetura desta camada, a primeira com uma classe que tem os
dados de seus objetos persistidos, armazenados, no banco de dados e a segunda
composta pelas consultas que podem ser definidas nas classes de recuperação dos
dados armazenados no repositório.

4.4 Repositório de Dados do Protótipo

Nem todos os sistemas baseados em computador fazem uso de banco de
dados, porém os que utilizam para armazenamento de informações, o consideram
fundamental para a função global (PRESSMAN, 2006). Na arquitetura precisam ser
definidas as informações a serem inseridas e mantidas no banco de dados, o que
poderá ser modificado ou eliminado, quais dados podem ser consultados e a maneira
pela qual serão acessados, além da própria capacidade de armazenamento e
processamento.
A UML não inclui uma notação específica para esta modelagem de banco de
dados, uma vez que assume um processo de desenvolvimento orientado a objetos e
modelos de dados usando objetos e seus relacionamentos. No entanto, a UML pode
ser usada para representar um modelo de dados semântico. Entidades em um modelo
ERA (Entity-Relation-Attribute) podem ser consideradas como classes de objetos
simplificadas, aquelas que não têm operações, atributos como atributos de classe e
associações nomeadas entre as classes como relações (SOMMERVILLE, 2011).
O repositório de dados do protótipo é composto por tabelas de dados onde
estão armazenadas as informações de credenciais dos portais dos Usuários, políticas
de acesso e logs dos acessos e navegações no Aplicativo do Usuário. Toda e
qualquer ação realizada entre aplicação do usuário, Provedor de Serviço e Banco de
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Dados será armazenada na tabela de acesso. A Figura 15 ilustra o diagrama do
modelo de dados do protótipo.

Figura 15 – Diagrama do Modelo de Dados
dm DB_Prototipo
TB_PORTAL_WEB

TB_USUARIO

«column»
*pfK ID_SEQ_PORTAL: int
ST_NOME_PORTAL: varchar(50)
*
ST_URL_PORTAL: varchar(50)
*
FL_STATUS: char(1)
*
DT_INCLUSAO : datetime
*
ID_USU_INCLUIDO_POR: int
DT_ALTERACAO : datetime
ID_USU_ALTERADO_POR: int

«column»
*PK ID_SEQ_USUARIO: int
ID_PERFIL: int
*
ST_LOGIN_NT: varchar(50)
*
FL_STATUS: char(1)
*
DT_ULTIMO_ACES SO: datetime
DT_INCLUSAO : datetime
*
ID_USU_INCLUIDO_POR: int
DT_ALTERACAO : datetime
ID_USU_ALTERADO_POR: int
+UQ_TB_USUARIO_ID_SEQ_USUARIO
«PK»
PK_TB_USUARIO(int)
+

«FK»
FK_ID_SEQ_PORTAL(int)
+
«unique»
UQ_TB_PORTAL_WEB_ID_SEQ_PORTAL(int)
+
UQ_TB_PORTAL_WEB_ST_URL_PORTAL(varchar)
+

«unique»
UQ_TB_USUARIO_ID_SEQ_USUARIO(int)
+
UQ_TB_USUARIO_ST_LOGIN_NT(varchar)
+

«PK»
PK_TB_USUARIO(int)
+

+ID_SEQ_PORTAL

+UQ_TB_USUARIO_ID_SEQ_USUARIO

(ID_SEQ_USUARIO = ID_SEQ_USUARIO)

(ID_SEQ_USUARIO = ID_SEQ_USUARIO)

(ID_SEQ_PORTAL = ID_SEQ_PORTAL)

«FK»

+FK_TB_LOG_ACESSO_USUARIO_ID_SEQ_USUARIO

+ID_SEQ_USUARIO

TB_LOG_ACESSO_USUARIO

+UQ_TB_USUARIO_PORTAL_ID_SEQ_PORTAL

TB_USUARIO_PORTAL

«column»
*PK ID_LOG: bigint
*FK ID_SEQ_USUARIO: int
DT_ACESSO: datetime
*
ST_HOSTNAME: varchar(100)
*
ST_IP: varchar(15)
ST_ACAO: varchar(250)
*
ST_LOG_OCORRENCIA: varchar(1000)

«column»
*PK ID_SEQ_USUARIO_PORTAL: int
ID_SEQ_PORTAL: int
*
ST_LOGIN_PORTAL: varchar(50)
*
FL_STATUS: char(1)
*
DT_ULTIMO_ACES SO: datetime
DT_INCLUSAO : datetime
*
ID_USU_INCLUIDO_POR: int
DT_ALTERACAO : datetime
ID_USU_ALTERADO_POR: int
ST_SENHA_PORTAL: varchar(50)
*
*FK ID_SEQ_USUARIO: int

«PK»
PK_TB_LOG_ACESSO_USUARIO(bigint)
+
«index»
IDX_DT_LOGS_ACESSO(datetime)
+

«FK»
FK_ID_SEQ_USUARIO(int)
+

«FK»
FK_TB_LOG_ACESSO_USUARIO_ID_SEQ_USUARIO(int)
+

«unique»
UQ_TB_USUARIO_PORTAL_ID_SEQ_PORTAL(int)
+
UQ_TB_USUARIO_PORTAL_ID_SEQ_USUARIO_PORTAL(int)
+
UQ_TB_USUARIO_PORTAL_ST_LOGIN_PORTAL(varchar)
+
«PK»
PK_USUARIO_PORTAL(int)
+

«Stored Procedure»
PRC_INCLUSAO_USUARIOS

«Stored Procedure»
PRC_INCLUS AO_PORTAL

«Stored Procedure»
PRC_CONSULTA_USUARIOS

«Stored Procedure»
PRC_CONSULTA_PORTAL

«Stored Procedure»
PRC_INCLUSAO_USUARIOS_PORTAL

«Stored Procedure»
PRC_CONSULTA_USUARIOS_FILTRO

«Stored Procedure»
PRC_ALTERACAO_USUARIOS

«Stored Procedure»
PRC_CONSULTA_PORTAL

«Stored Procedure»
PRC_ALTERACAO_PORTAL

«Stored Procedure»
PRC_CONSULTA_USUARIOS_PORTAL

«Stored Procedure»
PRC_INCLUSAO_LOG _ACESSO_USUARIO

«Stored Procedure»
PRC_CONSULTA_USUARIOS_FILTRO_PORTAL

«Stored Procedure»
PRC_RELATORIO_LO G_ACESSO_USUARIO

Fonte: Elaborado pelo autor.

«Stored Procedure»
PRC_ALTERACAO_USUARIOS_PORTAL
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O diagrama do modelo de dados do protótipo e a técnica de modelagem das
entidades de relacionamento é a mais amplamente usada. Modelos de dados com
entidade e relacionamento têm sido amplamente utilizados na arquitetura do banco
de dados (SOMMERVILLE, 2011). Nesta constam as tabelas, suas colunas e
definições e os relacionamentos, são ilustradas também as rotinas criadas para
inclusão, alteração e seleção dos dados (stored procedures).

4.5 Aplicação do Usuário

O usuário do tipo Operador possuirá um cliente instalado no sistema
operacional para que nele seja instanciado o browser e permita a aplicação inserir
credenciais, evitando assim o trânsito de informações sem criptografia (plain text) para
o preenchimento dos formulários de usuário e senha. O usuário Administrador realiza
suas ações diretamente no browser, sem necessidade de aplicação local.
Esta sequência de ações do usuário é ilustrada na Figura 16, na qual são
descritas as páginas que serão apresentadas e o processo de verificação.

Figura 16 – Diagrama de Sequência do Login

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A primeira ação do usuário para utilizar o protótipo, administrador ou operador,
acionará o método de Login, assim que o mesmo preencher as informações de
usuário e senha. Para toda e qualquer tentativa de acesso ao protótipo, será enviada
uma requisição aos provedores de serviço e identidade. Confirmando a autenticidade
do usuário, o sistema autoriza o acesso as funcionalidades, caso contrário, uma
mensagem de acesso negado é emitida. O acesso não autorizado também acontecerá
para usuários desabilitados no sistema.
Para simplificar o funcionamento do protótipo, o sistema confronta também a
credencial informada manualmente pelo usuário com o Login autenticado no sistema
operacional e se estas informações não forem idênticas, não é permitido o acesso ao
sistema ou qualquer consulta via Provedor de Serviço, assim o Administrador deve
cadastrar o código de usuário no protótipo idêntico ao cadastrado no domínio
(provedor de identidade). Esta limitação será detalhada na Subseção 7.4.
As informações de usuário e senha do aplicativo do usuário serão mantidos em
memória enquanto o sistema estiver em uso e com a sessão válida. Não haverá
nenhum arquivo de configuração com informação de servidores, serviços, endereços
ou usuário/senha. Toda e qualquer informação necessária para a conexão inicial do
aplicativo do usuário com os demais componentes do protótipo será compilada no
binário da aplicação. A Figura 17 ilustra o layout do formulário de acesso ao protótipo.

Figura 17 – Formulário de Acesso ao Protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor.

68

A tela de acesso, ilustrada na Figura 17, garante que toda requisição de
autenticação no protótipo será manual, ou seja, o usuário deverá digitar sua credencial
na abertura do aplicativo.
Após o processo de autenticação no protótipo, o sistema acionará novamente
o provedor de serviço para resgate das informações de perfil e das funcionalidades
autorizadas. O perfil administrador terá autorização para realização de qualquer
manutenção na base de usuários (administradores ou operadores) e de portais Web.
Os operadores terão acesso somente aos portais Web que o Administrador cadastrou
para ele, um portal Web sem cadastro de usuário e senha para autenticação
automatizada não será visualizado pelo operador. A Figura 18 ilustra as interações
realizadas neste processo.

Figura 18 – Diagrama de Sequência da Autorização

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O diagrama de sequência da autorização, Figura 18, ilustra como o protótipo
concede autorização ao usuário. Partindo do sucesso da autenticação, é realizada a
busca do perfil do usuário para identificar se este é um administrador ou operador. O
provedor de serviço faz a requisição ao banco de dados que retorna esta informação
com base no usuário que está requisitando. Para usuário administrador, a página
principal recebe os menus de acesso, usuário operador, é informada a relação de
portais Web.
A Figura 19 ilustra o protótipo com um usuário operador autenticado e
autorizado a acessar portais Web com Single Sign-On.

Figura 19 – Tela do Usuário

Fonte: Elaborado pelo autor.

A tela do usuário, ilustrada na Figura 19, mostra a relação de portais Web que
o operador possui acesso autorizado. Ao selecionar um item da relação disponível, o
protótipo realiza o acesso seguro sem a necessidade de digitação manual do Login e
senha em um browser dentro do próprio protótipo.

4.6 Provedor de Serviço

A arquitetura do protótipo contém um Provedor de Serviços e este realiza a
intermediação das requisições do usuário com o repositório de banco de dados e
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também consultas ao Provedor de Identidade. Com este serviço de comunicação, criase um ponto central de acesso aos dados do protótipo, desta forma, somente este
componente da arquitetura está autorizado a obter informações do banco de dados e
também valida se o usuário que está solicitando acesso realmente existe no Provedor
de Identidade. Ele é o responsável por replicar as respostas obtidas junto ao banco
de dados e encaminhar ao aplicativo do usuário. Esta centralização pode criar uma
limitação e será detalhada na Subseção 7.4.
Para a utilização do Provedor de Serviço é necessário que o usuário solicitante
tenha autorização para utilizar o Provedor de Identidade, pois o seu acesso é
configurado para a realização de autenticação integrada com o domínio, como ilustra
o código no Apêndice A. Assim, o acesso ao Provedor de Serviço será restrito,
usuários não autenticados no Provedor de Identidade não terão acesso aos dados do
sistema por esta camada. Esta configuração e programação será realizada no servidor
de aplicação que hospedará o Provedor de Serviço.
Para a utilização do Provedor de Serviço é necessário que o usuário solicitante
tenha autorização para utilizar o Provedor de Identidade, pois o seu acesso é
configurado para a realização de autenticação integrada com o domínio. Assim, o
acesso ao Provedor de Serviço será restrito aos usuários do domínio e ativos no
protótipo.

4.7 Provedor de Identidade

A utilização do Provedor de Identidade no protótipo provê uma terceira parte
confiável para autenticação. Na arquitetura proposta, o IdP é invocado pelo usuário
quando este requisita um Login e também pelo Provedor de Serviço, que realiza a
autenticação integrada, como descrito na Subseção 4.3.
A Figura 20 ilustra o diagrama de sequência de acesso ao Provedor de
Identidade. A aplicação do usuário consome o provedor de serviço, que por sua vez
verifica no provedor de identidade se a credencial informada é verdadeira dentro do
repositório.
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Figura 20 – Diagrama de Consulta aos Provedores

Fonte: Elaborado pelo autor.

O IdP utilizado neste protótipo é o AD DS – Active Directory Domain Services
(TECHNET, 2016). O método para autenticação do protótipo do Usuário (Operador e
Administrador) junto ao IdP será o LDAP (“Lightweight Directory Access Protocol”),
baseada em formulário. O usuário fornece o nome da conta e a prova de
conhecimento da senha e estas informações são submetidas para validação contra a
credencial que está armazenada no AD DS.
A autenticação integrada configurada no Provedor de Serviço (Subseção 4.3)
é baseada em declarações no Windows, o aplicativo obtém um token de segurança
do usuário, e não as credenciais, e usa as informações dentro das declarações para
determinar o acesso aos recursos. Este tipo de autenticação depende de padrões de
federação, confiança e protocolo SAML para sua implementação (TECHNET, 2016).
Qualquer falha ou negativa do AD DS na etapa de autenticação, o protótipo ou
o Provedor de Serviço emitirá mensagem de acesso negado, não permitindo o acesso
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à aplicação. O usuário que obter sucesso no Login terá um tempo de inatividade
parametrizado, vencido este, o protótipo pedirá ao usuário que informe novamente as
credenciais, submetendo novamente ao AD DS e concedendo o acesso caso a
confirmação seja positiva. O Apêndice B ilustra o método de consulta ao Provedor de
Identidade e o método de verificação do usuário informado no Provedor de Identidade.
O método de autenticação para acesso ao protótipo será o mesmo para
qualquer perfil de acesso, operador ou administrador.
O aplicativo do usuário não tem nenhum tipo de comunicação direta com os
provedores de serviço e identidade ou com os repositórios de dados e políticas, todas
as requisições para estes componentes da solução serão orquestradas pelo serviço
de comunicação (Seção 4.3).

4.8 Arquitetura do Browser

Ao entrar com uma URL, o browser produz uma saída e exibe o portal Web
requisitado (SOMMERVILLE, 2011), assim os usuários conseguem acessar um
conteúdo hospedado em ambiente dentro ou fora da organização.
O browser possui componentes que permitem a reutilização ou a criação de
mecanismos para a extensão das facilidades disponíveis. A arquitetura do Microsoft
Internet Explorer, browser embarcado no protótipo, possui facilidade essencial em sua
arquitetura para o funcionamento do protótipo. O Component Object Model (COM) é
um padrão de interface binária que permite o acoplamento entre aplicações,
independentemente da linguagem em que foi desenvolvida, e que viabiliza a interação
de todos os componentes, permitindo assim a reutilização e a extensibilidade.
A Figura 21 ilustra os componentes que compõem a aplicação Microsoft
Internet Explorer (Iexplorer) e abaixo é detalhada a composição e a função de cada
um deles (MSDN, 2010):
a) SHDOCVW (Document View) – Repositório de documentos ativos para o
MSHTML e outros documentos ativos (OLE). Esta biblioteca expõe os controles do
browser.
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b) BrowseUI – Um objeto dos documentos ativos (OLE) que representa a
camada de apresentação do IE, o layout, sua renderização e mecanismos de edição.
Este é o objeto utilizado pelo IE para apresentar as páginas Web.
c) MSHTML – Conhecido por muitos e referenciado com o “Tridente”, é a
camada de apresentação (layout) e o motor da renderização usado pelo IE para
manipular HTML, CSS, e outras linguagens de marcação de texto (73ark-up parsing).
O Tridente por si só é um documento ativo OLE, construído como uma biblioteca
completa e assíncrona utilizando processos paralelos (apartment threading).
Desde que o objeto seja um documento ativo, qualquer aplicação que provê
um repositório ativo de documentos OLE pode ser carregado no MSHTML e ser
visualizado na página Web.
c) URLMON – Biblioteca da URL “Moniker”, usada para se comunicar (to wrap)
com as APIs de rede do Windows e prover a base de segurança e o gerenciamento
de downloads para o Internet Explorer.
d) WININET – Implementa o protocolo HTTP e o protocolo de transferência de
arquivos (FTP), assim como o gerenciamento das páginas armazenadas localmente
(cache).

Figura 21 – Arquitetura do Browser

Fonte: Adaptado de MSDN (acesso em: https://goo.gl/N9F3Qe).
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O componente ShDocVw permite ao protótipo ter controle sobre o browser
embarcado no sistema e assim obter os recursos necessários para buscar
informações e a localização dos campos do formulário de Login dos portais Web,
permitindo também o envio de comando para confirmação e acesso. O Apêndice C
ilustra o método utilizado para a interação do protótipo com o browser. A inclusão de
novos portais depende de intervenção de um desenvolvedor e será tratado na
Subseção 8.2.

4.9 Síntese

Esta Seção apresentou a proposta de arquitetura do protótipo para Single SignOn de portais Web. Foi descrita a arquitetura que irá permitir que o usuário realize o
acesso integrado aos portais Web cadastrados, sem a necessidade de digitação das
credenciais de acesso. Os componentes do protótipo também foram detalhados para
a compreensão da aplicação do usuário, assim como a camada de apresentação, os
serviços disponíveis e suas funcionalidades, incluindo também o repositório dos
dados. Apresentou-se ainda os métodos de comunicação entre os componentes do
protótipo e os provedores de serviço e identidade. Esta seção apresentou também a
arquitetura do browser encapsulado na camada de apresentação do aplicativo que
permite a interatividade e troca de dados com os portais, possibilitando assim a
autenticação automatizada.
A próxima seção apresenta os aspectos de segurança do protótipo,
implementando regras para assegurar que apenas entidades autorizadas pelo
proprietário dos recursos poderão ler ou modificar os recursos armazenados e
protegidos no protótipo.
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5

ASPECTOS DE SEGURANÇA DO PROTÓTIPO

Segurança é um atributo que reflete na habilidade do sistema se auto proteger
de ataques externos, acidentais ou deliberados (SOMMERVILLE, 2011). Nesta seção,
são apresentados os atributos de segurança contemplados no protótipo. Como o
protótipo efetua a autenticação automatizada em ambiente corporativo (ESSO), ele
não estará exposto na Internet, o que mitiga ataques com intenções hostis.
Analisar as ameaças que circundam um sistema é um processo formal de
identificar, documentar e mitigar as ameaças de segurança de um sistema (STANGO,
2009).
Moradian (2006) diz que uma ameaça é uma forma possível de um sistema ser
atacado e as classifica em quatro classes de acordo com as suas consequências: a)
divulgar – acesso não autorizado aos dados, 2) enganar – prestação de falsos dados
que se acredita ser verdade, 3) perturbar – impedir a realização de uma operação
correta, 4) usurpar – perder o controle para uma entidade não autorizada.
Além da ameaça, a vulnerabilidade e os ataques também são conceitos que
podem afetar a segurança do protótipo. Shirey (2000) define vulnerabilidade como
falha ou fraqueza do sistema, de sua implementação, configuração, operação ou
gerenciamento, podendo ser explorada para violar políticas de segurança da
informação. Os ataques são definidos como violação derivada de uma ameaça, uma
tentativa deliberada para invadir serviços de segurança e violar a política de
segurança do sistema.
Myagmar (2004) afirma que não é possível eliminar todos os riscos, desta
forma, é necessário incluir controles adequados para diminuir os riscos a um nível
aceitável, gerando o menor impacto possível sobre os sistemas. A seguir, são
apresentados os atributos do protótipo para mitigar riscos e ameaças.
A Figura 22 ilustra o diagrama de segurança envolvendo os componentes do
protótipo e os atributos considerados, estes são detalhados nas próximas subseções.
Neste constam os atributos aplicados na camada apresentação, que dispara
consultas nos provedores de identidade e serviço, verificando as informações
armazenadas no repositório de dados.
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Figura 22 – Diagrama de Segurança

Fonte: Elaborado pelo autor.

A aplicação do usuário acessa o Provedor de Identidade informando o usuário
que deseja autenticar. O Provedor de Serviço também realiza consulta ao Provedor
de Identidade para assegurar uma autenticação integrada. As informações que
trafegam entre a apresentação ao usuário e o Provedor de Serviço e deste com o
repositório de dados são criptografadas.

5.1 Protocolo de Comunicação

Ibrahim (2015) afirma que a troca de mensagens seguras com os Provedores
de Serviço é fornecida pelo protocolo de transporte (HTTPS), que oferece somente a
conexão ponto-a-ponto. Com este protocolo também não é possível reenviar as
mensagens em caso de qualquer falha de comunicação. O autor também propõe a
implementação de segurança com a criptografia das mensagens, abordado nas
subseções a seguir.
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O protocolo HTTPS é utilizado na comunicação entre o Provedor de Serviço e
a aplicação do usuário. O HTTPS é um canal de comunicação seguro usado para
trocar informação entre o aplicativo utilizado pelo usuário e o servidor que hospeda o
Provedor de Serviço e ele usa Secure Sockets Layer (SSL), ele estabelece um canal
criptografado para entregar informações sensíveis entre clientes e servidores Web
(LIANG, 2014).
Para habilitar o SSL, é necessário obter um certificado que é usado para
codificar e decodificar a informação trafegada pela Intranet onde o protótipo é
utilizado. O protótipo utiliza um certificado gerado por uma Autoridade Certificadora
Interna (CA – Certificate Authority), e este é configurado no servidor Web do Provedor
de Serviço e no sistema operacional dos usuários.

5.2 Método de Autenticação

Com a delegação da regra de segurança sobre a senha do Login de acesso
inicial para o Provedor de Identidade (Subseção 4.7), o protótipo herda todos os
requisitos de segurança aplicados na governança de senhas existente, configurada e
armazenada neste provedor.
Candolin (2007) propõe a implementação de um serviço seguro com a troca de
token entre as partes que se comunicam. A autenticação integrada entre protótipo e
o Provedor de Serviço (proposta na Subseção 4.6), realiza a troca de token entre as
camadas, assim a comunicação do protótipo está coberta por este item de segurança.
Este é o segundo método utilizado para autenticação do usuário no protótipo, caso
um dos dois falhe, o usuário não conseguirá acesso ao protótipo ou ao Provedor de
Serviço.
O protótipo também prevê a verificação do usuário inserido no formulário de
acesso ao sistema com o usuário autenticado no sistema operacional, as duas
informações precisam ser iguais, evitando assim compartilhamento de sessões.
As informações utilizadas nas autenticações por formulário de usuário e senha
ou por troca de token não podem ser postadas na string de consulta da URL dos

78

serviços, pois podem ser capturadas nos arquivos de log dos servidores e utilizar esta
informação pode se tornar ameaça (KARIMI, 2011).
Nenhuma informação de senha é armazenada em registro de log para
rastreamento, somente informações de IP, Hostname e Login.

5.3 Criptografia dos Dados

A criptografia protege as informações e o tráfego entre os componentes do
protótipo. Todos os dados trafegados entre aplicativo do usuário e Provedor de
Serviço, assim como entre Provedor de Serviço e banco de dados foram
criptografados. Como o aplicativo do usuário é um aplicativo executável e o serviço
de comunicação um portal, são utilizadas chaves diferentes para criptografia dos
dados entre as camadas do protótipo.
Jensen (2009) diz que o princípio de ponto-a-ponto implica que a mensagem
tem que ser decriptografada no nó intermediário e então criptografada novamente
antes de ser encaminhada para o destino final. Assim, este modelo não pode garantir
que o serviço intermediário não manipulará os dados, intencionalmente ou não.
Ibrahim (2015), porém, afirma que as soluções de segurança ponto-a-ponto
disponíveis funcionam somente quando as partes são confiáveis e estabelecidas num
canal seguro, no protótipo as partes estabelecem autenticação integrada e estão num
ambiente corporativo confiável.

5.3.1 Comunicação entre Provedor de Serviço e Banco de Dados

O acesso ao repositório de dados que hospeda as informações dos usuários é
realizado e autorizado somente a partir do Provedor de Serviço, ou seja, apenas o IP
e Hostname deste componente pode estabelecer conexão com o servidor que
hospeda o banco de dados. Não é estabelecida comunicação direta da aplicação do
usuário com o banco de dados.
O Apêndice D ilustra o método de comunicação do Web Service com o
componente de repositório de dados com criptografia da informação.
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5.3.2 Criptografia entre Provedor de Serviço e Banco de Dados

A criptografia utilizada para entrada e saída de dados do Provedor de Serviço
para o Banco de Dados utilizará duas chaves. Para a comunicação entre estes dois
servidores são utilizadas chaves fixas, uma delas fica compilada no aplicativo que está
em execução no servidor do Provedor de Serviço e a outra hospedada no “Service
Provider” do mesmo servidor, marcada como não exportável.
É utilizada criptografia do tipo AES com 256 bytes. As informações antes de
serem armazenadas no banco de dados de forma criptografada são novamente
criptografadas, porém desta vez utilizando uma chave simétrica hospedada no próprio
banco de dados, protegida por senha e certificado, com algoritmo AES 256.
Para assegurar a origem dos acessos, foi desenvolvido no serviço de consulta
uma “White List”, ou lista de endereçamento de máquinas, para que apenas
determinados intervalos de IPs, ou mesmos IPs fixos, tenham acesso ao Provedor de
Serviço.
O Apêndice E ilustra os métodos de criptografia e decriptografia utilizados no
servidor de comunicação e no banco de dados.

5.3.3 Criptografia entre aplicativo do usuário e Provedor de Serviço

Para criptografia dos dados entre aplicativo do usuário e o serviço de
comunicação são utilizadas duas chaves, uma fixa para cada usuário e a outra gerada
randomicamente. A chave individual é obtida no servidor de domínio e utilizada como
a identidade do usuário. A chave randômica é gerada com a ação do Login do usuário
no Web Service.
Foi aplicado o mesmo método de criptografia que o utilizado entre Web Service
e banco de dados, com tipo AES e 256 bytes. Nenhuma chave, senha ou credencial
é armazenada no sistema operacional do usuário.
O Apêndice E apresenta o método para geração de chave randômica no serviço
de comunicação.
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5.4 Síntese

Esta seção apresentou a proposta de segurança da arquitetura para o protótipo
de autenticação SSO de portais Web, explorando ameaças e riscos identificados na
bibliografia, analisando mecanismos de mitigação destes na arquitetura do protótipo.
Inicialmente, apresentaram-se os conceitos a serem explorados na análise. Foi
descrito o protocolo de comunicação entre as camadas do protótipo e o método de
autenticação utilizado, para então descrever a criptografia aplicada na arquitetura do
protótipo.
Esta dissertação escolheu mitigar as ameaças utilizando protocolo de
transporte (HTTPS) para estabelecer uma conexão ponto-a-ponto entre a aplicação
do usuário e o provedor de serviço.
O método de autenticação foi criado com a delegação da regra de segurança
sobre a senha do Login de acesso inicial para o provedor de identidade, assim o
protótipo herdou todos os requisitos de segurança deste componente.
As medidas para controlar os riscos do protótipo também foram baseadas na
criptografia das informações trafegadas entre os componentes do protótipo, aplicativo
do usuário com provedor de serviço e deste com o banco de dados. Estas medidas
de segurança foram aplicadas ao protótipo mesmo não sendo a análise de segurança
o foco principal desta dissertação.
O próximo capítulo apresentará a avaliação, aprendizagem e resultados
obtidos nesta dissertação. Foram utilizados nesta etapa grupo focal e levantamento
(Survey), assim como a aplicação de prova de conceito.
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6

PROCESSO DE AVALIAÇÃO E RESULTADOS

Nesta seção é apresentado o método de avaliação aplicado nesta dissertação.
A primeira etapa formou um grupo focal para compreender os desafios, preocupações
e benefícios percebidos com a utilização do protótipo. A segunda etapa do método foi
um levantamento (Survey) aplicado nos usuários do protótipo.
Segundo Malhotra (2013), uma pesquisa qualitativa exploratória proporciona a
compreensão do contexto do problema, enquanto uma pesquisa quantitativa
conclusiva procura quantificar os dados por meio de alguma técnica estatística. Para
o autor, a pesquisa de um novo problema deve ser iniciada com a abordagem
qualitativa apropriada, seguida pela pesquisa quantitativa, pois são complementares
e não excludentes.
Nesta seção são apresentados também os resultados da implantação do
protótipo e dos métodos de pesquisa e avaliação aplicados. Com os resultados
disponíveis, realiza-se a avaliação final e a aprendizagem gerada com esta
dissertação.

6.1 Grupo Focal

Para Malhotra (2013), a pesquisa exploratória auxilia na compreensão do
problema de pesquisa e na obtenção de dados adicionais, e é caracterizada por um
processo de pesquisa flexível e não estruturado, cujos dados primários são de
natureza qualitativa. Em contraste com a pesquisa estatística ou a contagem de
indivíduos, nenhuma entrevista de grupo poderá ser precisamente repetida, assim
cada uma será sempre única, o que não quer dizer que a entrevista de grupos não
possui regras e protocolos.
Os grupos focais possuem dois propósitos (VEIGA, 2008): a) criar condições
para que os participantes da pesquisa possam exercer um papel mais ativo nos
processos de produção do conhecimento e; b) oferecer oportunidade de
conscientização de sua situação atual, dando maior poder de transformação.
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O estudo de SUN (2013) apresentado na Subseção 2.2.2, também buscou com
um grupo focal identificar soluções potenciais com um suplemento no browser,
oferecendo uma experiência de SSO para usuários de pelo menos uma conta de email na Web.
Veiga (2001) afirma que um grupo focal reúne entre oito e dez pessoas na
presença de um moderador treinado que coordena a discussão. Sua duração média
é de duas horas. Esse período é necessário para se estabelecer uma relação com os
participantes e explorar, em profundidade, suas crenças, sensações, ideias, atitudes
e percepções sobre os tópicos de interesse, neste caso, o SSO. O grupo focal deve
ser homogêneo em termos de características demográficas e socioeconômicas. A
similaridade dos membros do grupo evita interações e conflitos a propósito de
questões secundárias.
Malhotra (2013) define as seguintes etapas da pesquisa qualitativa com grupo
focal: a) determinar os objetivos; b) definir o problema; c) selecionar participantes com
perfil adequado; d) realizar entrevistas; e) revisar dados observados; f) resumo dos
resultados encontrados e planejamento de uma pesquisa ou ação decorrente.
Esta dissertação formou um grupo focal com 9 (nove) participantes, sendo 5
(cinco) funcionários das áreas de tecnologia e 4 (quatro) da área operacional de uma
empresa que terceiriza processos de negócio (Business Process Outsourcing).
Três participantes tinham idade entre 25 e 30 anos, três com idade entre 30 e
40 anos e mais três com idade entre 40 e 45 anos. Todos os participantes possuíam
graduação e pós-graduação. Todos os entrevistados gerenciavam mais de 5 sistemas
diferentes sem integração SSO, seja da empresa ou de terceiros (fornecedores ou
clientes). Todos os funcionários têm mais de 5 anos de experiência na empresa em
que a pesquisa foi aplicada. Os nove funcionários declaram conhecer e ter experiência
prévia em aplicativos com SSO, atendendo a restrição do método, uma vez que é
adequado somente quando aplicado para usuários experientes. A Tabela 11 lista os
participantes entrevistados durante o grupo focal.
Após completarem o questionário do perfil do entrevistado, os participantes
foram utilizaram dois sistemas comum a todos, o Web e-mail e o sistema de abertura
de chamados para problemas administrativos e sistêmicos. Inicialmente os
participantes realizaram o acesso aos portais digitando manualmente suas
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credenciais de acesso, finalizada a atividade executaram o encerramento da sessão
(logoff).
Finalizada a primeira etapa, os participantes

utilizaram o protótipo

desenvolvido. Inicialmente informaram as credenciais para que o sistema pudesse
conduzir a autenticação automatizada. O protótipo do grupo focal permitia aos
usuários a abertura dos portais dentro do próprio protótipo.
Uma das características do grupo focal é que os entrevistados são expostos a
situações concretas, assim, a entrevista foca na experiência do entrevistado, pois
vivenciou uma situação de estímulos experimentando o protótipo. Os participantes
utilizaram o protótipo durante a aplicação do método de grupo focal.

Tabela 11 – Participantes do Grupo Focal

Participante

Área

Estado civil

Experiência

Aplicativos

Usou SSO

Entrevistado 1

Sistemas

Casado

8 anos

>5

Sim

Entrevistado 2

Sistemas

Casado

13 anos

>5

Sim

Entrevistado 3

Sistemas

Solteiro

10 anos

>5

Sim

Entrevistado 4 Infraestrutura

Casado

13 anos

>5

Sim

Entrevistado 5 Infraestrutura

Casado

9 anos

>5

Sim

Entrevistado 6

Operacional

Solteiro

7 anos

>5

Sim

Entrevistado 7

Operacional

Solteiro

7 anos

>5

Sim

Entrevistado 8

Executivo

Casado

13 anos

>5

Sim

Entrevistado 9

Executivo

Casado

10 anos

>5

Sim

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após o término da atividade, os participantes foram submetidos a uma
entrevista contextual, a fim de entender os problemas encontrados, bem como as suas
potenciais preocupações e benefícios percebidos, detalhando assim a experiência de
utilizar os sistemas com e sem o protótipo. Os aspectos positivos e negativos
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capturados formaram as perguntas aplicadas no levantamento com usuários do
protótipo (Subseção 6.2.3).
Yin (2008) afirma que grupos focais são geralmente utilizados para a definição
de problemas com boa precisão. Podem também gerar rumos alternativos de ação e
ajudar na elaboração da abordagem de problemas. Por meio deles podem obter
relevantes informações para estruturar questionários e também fornecer subsídios
para gerar hipóteses a serem testadas quantitativamente. A Subseção 6.2 aborda a
aplicação de levantamento quantitativo com questões geradas a partir do grupo focal.
As perguntas aplicadas ao grupo focal permitiram obter informações relevantes
para estruturar o questionário da etapa de levantamento. As preocupações citadas
por todos os participantes eram relacionadas a itens de segurança, privacidade e
percepções pessoais com a utilização do protótipo, com base nestas três
características principais foram formuladas as questões apresentadas na Seção 6.2.3.

6.2 Levantamento com os Usuários do Protótipo

Finalizada a fase de grupo focal, deu-se continuidade com a aplicação do
método quantitativo, tendo como base os atributos de maior relevância obtidos na
pesquisa com o grupo focal. A Tabela 12 mostra a população da etapa de
levantamento.

Tabela 12 – População da Empresa do Levantamento
Idade
Até 24 anos
25 a 35 anos
Feminino
Acima de 35 anos
Total Feminino
Até 24 anos
25 a 35 anos
Masculino
Acima de 35 anos
Total Masculino
Total População
Fonte: Elaborado pelo autor.

Total
15.033
20.660
18.049
53.742
6.742
8.182
5.760
20.684
74.426

%
20%
28%
24%
72%
9%
11%
8%
28%
100%
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Cooper (2011) define o estudo quantitativo como sendo recomendado para
situações onde se deseja testar hipóteses e responder questões específicas da
pesquisa. O levantamento, Tabela 12, foi aplicado em uma empresa do segmento de
call center com 74.426 funcionários ativos em abril de 2016, denominado como o
universo da população do levantamento.
Tendo como referência o universo da população foi possível segmentar o
público alvo do levantamento desta dissertação e utilizar uma amostra não
probabilística por quota. Segundo Malhotra (2013), na técnica de amostragem por
quota o pesquisador seleciona na primeira etapa as quotas da amostra e atribui a
mesma proporção em relação da população alvo. Nesta dissertação foi utilizada quota
por sexo e faixa etária. Na segunda etapa, os elementos da amostra são selecionados
com base em conveniência e julgamento, nesta dissertação foram utilizados os grupos
de usuários por segmento financeiro e telecom, conforme Tabela 13.

Tabela 13 – Público Alvo da População da Empresa
Idade
Até 24 anos
25 a 35 anos
Feminino
Acima de 35 anos
Total Feminino
Até 24 anos
25 a 35 anos
Masculino
Acima de 35 anos
Total Masculino
Total População
Fonte: Elaborado pelo autor.

Total
224
221
205
650
47
54
43
144
794

%
28%
28%
26%
82%
6%
7%
5%
18%
100%

Com o público alvo definido, foi aplicado um Levantamento ou Survey, por meio
de questionário estruturado, para 397 usuários que utilizaram o protótipo e possuíam
experiência em sistemas com autenticação. Os demais 397 usuários da amostra
tiveram seu comportamento observado quando a troca de senhas, nos mesmos
sistemas, sem o SSO do protótipo. Este público alvo foi observado durante 30 dias e
somente o grupo que utilizou o protótipo respondeu o formulário de levantamento, pois
as questões eram sobre o protótipo.
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Para Cooper (2011), o levantamento é um processo de mensuração da
pesquisa utilizado na coleta de informações durante uma entrevista estruturada e
permite combinar com uma amostra estatística resultados e conclusões do
levantamento para projeções de populações grandes e diversas. A versatilidade do
levantamento é o principal aspecto positivo na coleta de dados primários. Porém, o
autor destaca a importância de se conhecer as três fontes principais de erros possíveis
na comunicação por levantamento na pesquisa: 1) erro nas questões de mensuração
e instrumentos de pesquisa; 2) erro do entrevistador; 3) erro do respondente.

6.2.1 Público do Levantamento

O levantamento foi aplicado em usuários do protótipo e a partir destes foram
formados dois grupos de usuários. No Grupo 1 estavam usuários que usavam três
portais Web do segmento Telecom, no Grupo 2 os usuários que usavam 3 ou mais
portais Web do segmento Financeiro, todos os portais requisitavam credenciais de
acesso distintas, sem nenhuma integração com provedor de identidade. Os dois
grupos de usuários estabelecidos eram formados por homens e mulheres com idade
entre 19 e 73 anos. Do total do público alvo, 794 pessoas categorizadas na Tabela
13, metade das pessoas utilizaram o protótipo e a outra metade não, com isto foi
possível observar diferentes comportamentos, como o pedido de troca de senha.
A Figura 23 apresenta os números consolidados e individuais de cada grupo
que participou da avaliação e utilizou o protótipo.

Figura 23 – Usuários do Protótipo no Levantamento
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Fonte: Elaborado pelo autor.

No total de pessoas pesquisadas não existiam pessoas com estado civil
diferente de solteiro ou casado. O eixo vertical refere-se à quantidade de pessoas no
grupo e o eixo horizontal a faixa etária.

6.2.2 Sistema para Elaboração do Levantamento

Para aplicação da pesquisa do tipo Levantamento (Survey) com usuários do
protótipo, primeiro foi desenvolvido um sistema para identificação dos usuários e
armazenamento das respostas. Não foi utilizado nenhum sistema gratuito e disponível
na Internet, uma vez que os grupos de usuário poderiam apresentar restrições de
acesso a conteúdo na Internet dentro do ambiente corporativo.
Para garantir que o usuário não respondesse mais de uma vez, foi importada
para a base do sistema de pesquisa os usuários do protótipo, com isto objetivou-se
abordar somente os usuários familiarizados com SSO, usuários fora da base não
tinham acesso.
A Figura 24 ilustra o fluxograma da pesquisa aplicada nos dois grupos de
usuários.
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Figura 24 – Fluxograma da Pesquisa de Levantamento

Fonte: Elaborado pelo autor.

A identificação acontecia por meio do usuário do domínio, relacionando assim
os dados pessoais com as respostas obtidas com a pesquisa. Foi implementada
também a possibilidade do usuário realizar mais de um acesso ao sistema de
pesquisa, caso este não tivesse completado o questionário nos acessos anteriores, o
formulário era posicionado na última questão não respondida. Não era possível
avançar para o término do Levantamento sem responder à questão anterior. Com a
pesquisa 100% respondida, o sistema informava a mensagem: “Obrigado, já
computamos suas respostas”.

6.2.3 Perguntas Aplicadas no Levantamento

Com o protótipo revisado e em utilização pelos grupos do levantamento, foram
aplicadas questões direcionadas e de múltipla escolha para a permitir a tabulação, as
perguntas foram formuladas com base nos aspectos positivos e negativos capturados
no grupo focal (Subseção 6.1). Existia a restrição de retirada dos usuários do local e
expediente de trabalho para entrevistas exploratórias, desta forma, os participantes
respondiam da própria mesa de trabalho.
Foram aplicadas 7 (sete) questões aos participantes do levantamento com
duas alternativas de resposta para cada pergunta aplicada, permitindo que o usuário
selecionasse apenas uma única alternativa dentre elas. As perguntas aplicadas
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possuem aspectos dos objetivos do protótipo desta dissertação, apresentados na
Tabela 4 – Objetivos do Protótipo.
O questionário aplicado está descrito no APÊNDICE F – Questionário do
Levantamento.

6.3 Prova de Conceito

Como prova de conceito, o protótipo proposto nesta pesquisa foi submetido a
utilização por 397 usuários durante um período de trinta dias, visando avaliar a
viabilidade de sua aplicação a projetos reais e verificar os requisitos especificados,
conforme Tabela 14.
O protótipo implementou a arquitetura apresentada na Seção 4, demonstrando
a viabilidade técnica da proposta. Assim, permitiu demonstrar também a viabilidade
técnica da construção seguindo as características e requisitos especificados na Seção
3, com os supervisores dos participantes do grupo focal utilizando as funcionalidades
de administrador da ferramenta. Desta forma, a prova de conceito verificou e avaliou
o uso dos perfis operador e administrador do protótipo.
Além destas implementações, o protótipo foi construído com itens de
segurança para mitigar ameaças e riscos associados descritos na Seção 5,
protegendo a integridade das informações dos Usuários mantidas no repositório de
dados.

Tabela 14 – Verificação de Requisitos do Protótipo

Requisito

Descrição
A verificação do atendimento destes requisitos pode ser

Requisitos

de realizada pelas entidades do banco de dados do protótipo,

armazenamento

conforme Figura 15, com informações dos usuários, sistemas,
credenciais e histórico.
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Requisitos

de

atores

Na Figura 12 é possível verificar os atores usuário, provedor de
serviço e provedor de identidade que o protótipo implementa na
arquitetura desenvolvida.
A Seção 4.5 mostrou por meio de telas e diagramas que o

Requisitos

protótipo implementa as funcionalidades de autenticação,

Funcionais

consulta, gerenciamento, autorização e acesso.
Na Figura 19 é possível verificar a tela do usuário com a

Requisitos

recuperação de portais que o usuário pode acessar, a

interativos

recuperação de dados de credenciais com um portal Web
autenticado, mostrando que estes requisitos são cumpridos.
Este requisito é cumprido, pois nenhuma autorização de acesso

Requisitos
funcionais

não

é concedida sem o processo de autenticação, a abertura do
browser é realizada internamente no protótipo e os aspectos de
segurança do protótipo (Seção 5) descreve as melhores práticas
para garantia da disponibilidade, confidencialidade e integridade.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a implementação da prova de conceito da arquitetura proposta na Seção
4, foi possível verificar o cumprimento dos requisitos especificados na Seção 3.

6.4 Resultados da Pesquisa com Grupo Focal

Durante a etapa de pesquisa com o grupo focal foi estabelecida a relação com
os participantes para manter sempre ativa a discussão e motivação dos participantes,
fazendo com que estes compartilhassem as opiniões mais reservadas. A partir da
atividade foi realizada a análise e interpretação dos dados.
A Tabela 15 apresenta as etapas aplicadas e a análise e interpretação dos
dados. As etapas para determinar os objetivos e definir problemas não constam na
tabela, pois foram apresentadas na Seção 1 desta dissertação.
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Tabela 15 – Etapas e Análise do Grupo Focal

Etapa
Participantes

Observação
Selecionados participantes do grupo focal, conforme
Subseção

6.1.

Com

o

grupo

homogêneo,

os

sentimentos dos participantes eram semelhantes e eles
se sentiram à vontade para expressar as opiniões.
Havia segurança e identificação.
Entrevistas

Foi

observada

espontaneidade,

pois

não

eram

esperadas respostas fechadas. Havia flexibilidade nos
tópicos abordados e na profundidade com que eram
tratados.
Revisão de dados

Com os participantes sendo entrevistados ao mesmo
tempo, a coleta e análise de dados era processada de
maneira relativamente rápida. Mesmo com uma
pesquisa não estruturada, foi possível a análise,
codificação e interpretação das respostas.

Resumo e

Os resultados do grupo focal não são representativos

planejamento

em comparação a população geral e não são
projetáveis.
levantamento

Foi

planejada

quantitativo

a
do

aplicação
tipo

de

um

levantamento

(Survey).
Fonte: Elaborado pelo autor.

O grupo também gerou subsídio para a geração de análise quantitativa além
do questionário de levantamento (Survey), pois os participantes declararam como
oportunidade a grande quantidade de trocas de senha solicitadas pelos funcionários
e a morosidade no processo de troca nos portais Web. A partir desta informação obtida
com o grupo focal e como os pedidos de reset de senha eram solicitados em um único
sistema, foi possível quantificar a quantidade de pedidos de troca de senha. A metade
do público alvo que não utilizou o protótipo foi observada durante três meses. A Tabela
16 apresenta os pedidos de troca de senha durante este período.
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Tabela 16 – Pedidos de Troca de Senha

Mês

Usuários

Pedidos

Percentual

Mês 1

397

85

0,21

Mês 2

397

43

0,11

Mês 3

397

36

0,09

Média

397

55

0,14

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 16 apresenta as quantidades registradas durante três meses e
observou-se uma média de 0,14 pedidos de troca de senha por usuário.

6.5 Resultados da Pesquisa de Levantamento

A Tabela 17 apresenta as respostas espontâneas dos participantes do público
alvo que utilizaram o protótipo durante a etapa de levantamento.

Tabela 17 – Resultados do Levantamento

Objetivos Associados

OBJ.01 - Autenticação
OBJ.06 - Automatização

OBJ.03 - Administração
OBJ.04 - Segurança
OBJ.05 – Implantação

Questão

Q1

Resposta

Quantidade Percentual

R1

134

34%

R2

212

53%

R3

46

12%

R4

3

1%

R5

2

1%

R1

209

53%

R2

188

47%

Q2

93

OBJ.01 - Autenticação
OBJ-02 - Autorização

Q3

OBJ.04 - Segurança

OBJ.03 - Administração

R1

232

58%

R2

126

32%

R3

35

9%

R4

2

1%

R5

2

1%

R1

289

73%

R2

108

27%

R1

149

38%

R2

201

51%

R3

42

11%

R4

3

1%

R5

2

1%

Q4

OBJ.04 - Segurança

OBJ.01 - Autenticação
OBJ-02 - Autorização

Q5

OBJ.06 - Automatização

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados observados sugerem que os usuários de portais Web
corporativos consideraram sua experiência com o conceito de SSO apresentado no
protótipo, como a abertura e autenticação sem precisar digitar as credenciais, valiosa
e amigável. As respostas obtidas na Q1 apresentaram percentuais de pessoas
satisfeitas (53%) ou muito satisfeitas (34%) superiores aos de rejeição (2%) ou
indiferença (12%).
Apesar da maioria gostar da experiência com o SSO apresentado no protótipo,
quando os participantes foram questionados se preferem utilizar o sistema
apresentado para controlar suas credenciais ou realizar este controle pessoalmente,
as respostas indicaram que a maioria dos participantes (Q2 – 53%) preferiu o acesso
pelo protótipo, porém a quantidade de pessoas que ainda desejam controlar seus
usuários e senhas manualmente é alta (47%).
Ao serem questionados sobre requisitos de segurança apresentados no
protótipo

(Q3)

como

a

confidencialidade

e

integridade

das

informações,

disponibilidade do sistema e políticas de segurança para impedir o acesso não
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autorizado, a percepção de segurança dos participantes muito satisfeitos (48%) e
satisfeitos (32%) foi superior a quantidade de pessoas que declararam indiferença
quanto ao uso e sua segurança (19%). Os usuários do protótipo insatisfeitos e muito
insatisfeitos somaram 4 pessoas.
Foi observado também que a maioria dos usuários (Q4 – 73%) responderam
que preferem e sentiram maior segurança no modelo de abertura dos portais Web
corporativos dentro do próprio protótipo. Os participantes que declararam preferência
por acessar os sistemas Web em diversas janelas do browser sem o protótipo
somaram 27% da população alvo do levantamento.
Na última questão apresentada (Q5), os participantes foram informados que
nenhum portal Web corporativo foi alterado e o protótipo realizou três ações para eles:
abertura do portal Web; preenchimento do usuário e senha; envio da requisição de
autenticação para acessar o portal Web corporativo. As respostas obtidas sugerem
que a proposta do sistema apresentado aos participantes do levantamento foi
satisfatória, pois apresentou percentuais de pessoas satisfeitas (51%) ou muito
satisfeitas (38%) superiores aos de rejeição (2%) ou indiferença (11%).
Os participantes do levantamento que utilizaram o protótipo não registraram
nenhum pedido de troca de senha por esquecimento ou ter excedido ou violado regras
de tentativas inválidas, estes dados foram obtidos com os administradores do
protótipo que realizavam a gestão de acessos e confirmados por não ter nenhum
registro de alteração de senha na base de dados.

6.6 Avaliação e Aprendizagem

Baseado no resultado observado na pesquisa, a proposta de um protótipo de
Single Sign-On em sistemas Web pode ser confiável e adotado no ambiente
empresarial, uma vez que os portais Web que serão administrados não necessitarão
modificações para a integração.
Além disso, o protótipo pode oferecer facilidades para sua adoção como: 1)
manter a integridade dos portais Web com os quais realiza o processo de SSO, sem
requerer nenhuma integração; 2) prevenção a ataques de phishing, pois o browser
está encapsulado e os endereços dos portais são informados pelo próprio protótipo;
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3) redução do tempo de inatividade dos usuários por esquecimento ou violação de
alguma regra de segurança no momento da autenticação, pois nenhum pedido de
troca de senha foi solicitado durante o período experimental do protótipo.

6.7 Síntese

Esta seção apresentou o processo de avaliação do protótipo para implementar
o Single Sign-On em portais Web, utilizando grupo focal, prova de conceito e
levantamento com usuários finais do protótipo. Foram descritos os grupos de usuários
que colaboraram para a conclusão desta atividade, permitindo a categorização
destes. Esta seção apresentou também o método aplicado para a pesquisa de
levantamento, com um sistema desenvolvido para coleta das informações. O método
aplicado ao grupo focal seguiu a mesma estrutura do estudo de SUN (2013), e o
levantamento seguiu os aspectos positivos e/ou negativos capturados com o grupo
focal. As respostas dos participantes foram espontâneas, não houve nenhuma
contrapartida para a obtenção. A próxima seção apresenta os resultados e a análise
dos dados coletados no método de pesquisa aplicado.
Foi apresenta também a análise dos resultados obtidos a partir da aplicação
das pesquisas com grupo focal e levantamento (Survey). Os resultados analisados a
partir do grupo focal permitiram elaborar o questionário aplicado no levantamento, este
foi construído a partir dos objetivos do protótipo apresentados na Tabela 4:
Autenticação, Autorização, Administração, Segurança, Implantação e Automatização.
Observou-se com a aplicação do questionário de levantamento que a maioria
dos participantes afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o protótipo de
SSO. Não houve consenso entre estes mesmos participantes ao declarar se preferem
ter privacidade e manter a administração das senhas sob sua administração, mesmo
assim, a maioria respondeu que o protótipo utilizado auxiliou sua rotina de trabalho e
a empresa poderia controlar seus usuários e senhas.
A seguir, a Seção 7 apresentará as conclusões finais, contribuições e limitações
desta dissertação, além de discutir a possibilidade de trabalhos futuros.
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7

CONCLUSÃO

Nesta seção é apresentada a conclusão desta dissertação com uma prova de
conceito, as considerações finais, limitações e propostas de trabalhos futuros.

7.1 Verificação da Contribuição

Na Subseção 1.3, foi descrita a expectativa de contribuição e agora a Tabela
18 corrobora na verificação do benefício dos resultados obtidos, por meio da
comparação dos trabalhos relevantes da literatura e o trabalho desenvolvido nesta
dissertação.
Esta experiência ajudou a obter os resultados apresentados na Seção 6 e
verificar as percepções dos participantes da pesquisa quanto aos objetivos do
protótipo apresentados na Tabela 4: Autenticação, Autorização, Administração,
Segurança, Implantação e Automatização.
Com os resultados obtidos também foi possível observar a eliminação de
problemas como o esquecimento de senhas ou a violação de parâmetros de
segurança como, por exemplo, exceder a quantidade de tentativas de Login ao
informar um usuário ou senha inválidos.
Os trabalhos da literatura considerados não contemplam integralmente as
mesmas características, dessa forma, esta dissertação contribui ao criar um protótipo
para Single Sign-On em sistemas Web corporativos que não são integrados a
provedores de identidade.
Com a prova de conceito da Seção 6.3, foi possível verificar o cumprimento da
proposta de arquitetura desta dissertação. Foi possível, por meio de um protótipo,
demonstrar a viabilidade técnica da implementação de SSO em portais Web
corporativos não integrados a provedores de identidade e assim verificar o
cumprimento dos requisitos especificados na Seção 3.
A Tabela 18 faz o mapeamento dos trabalhos relacionados na revisão da
literatura comparando com esta dissertação.
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Tabela 18 – Comparativo com Trabalhos da Literatura

Autor

Realiza

Funciona sem

Funciona em

SSO?

alterar portais?

portais sem IdP?

Suoranta (2014)
Martins Júnior (2006)
Armando (2013)
Stobert (2014)
Sun (2013)
Sun (2011)
Stajano (2011)
Cahill (2011)
Mustafic (2011)
Esta dissertação
Legenda: Atende

; Não atende

.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Esta dissertação também servirá de referência para o desenvolvimento de
projetos futuros na área de autenticação de sistemas Web com uma arquitetura
centrada no usuário para alcançar o Single Sign-On.

7.2 Limitações desta Dissertação

Apesar da realização de prova de conceito com o protótipo, não é possível
concluir que todos os portais Web são compatíveis com a proposta apresentada nesta
dissertação.
Muitos portais possuem verificações durante a etapa de autenticação,
solicitando ao usuário requisitante uma contraprova além da credencial informada no
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formulário de senha. Esta proposta não abrange o escopo de portais que utilizam
recursos e testes de Captcha ou formulários de senha com imagens.
As integrações dos portais Web no protótipo só devem ser aplicadas por
pessoas com experiência em programação, uma vez que é necessário o mapeamento
de objetos existentes nestes portais para que o processo de Single Sign-On funcione
sem falhas.
O protótipo não foi submetido a ataques mal-intencionados e a testes com
emulação de endereçamento IP e domínio na tentativa de enganar os métodos de
autenticação integrados. O acesso ao Provedor de Serviço também não foi submetido
a tais testes ou simulações.
Todo acesso ao repositório de dados foi realizado por um ponto central, o
Provedor de Serviço. Na arquitetura proposta, somente este componente está
autorizado a obter e replicar informações dos componentes. Esta centralização produz
uma limitação, caso os recursos de hardware não atendam aos requisitos não
funcionais de disponibilidade e escalabilidade.
O protótipo tem seu funcionamento integrado com um Provedor de Identidade,
assim o Login do usuário deve ser sempre o mesmo utilizado para a autenticação no
domínio.
O Provedor de Serviço não foi submetido a requisições massivas, autorizadas
ou não. Não foi prevista uma regra para que o Provedor de Serviço ao perceber muitas
requisições rejeite tais pedidos.

7.3 Trabalhos Futuros

A implementação de Single Sign-On em sistemas Web e o gerenciamento de
recursos dos usuários possuem grande potencial para a elaboração de trabalhos
futuros. Uma relação de recomendações para a sequência desta dissertação e
direções para onde a pesquisa pode evoluir, além das limitações descritas na Seção
7.2, são:
a) Desenvolvimento de framework para a inclusão de novos portais Web, sem
a necessidade da intervenção de profissionais com conhecimento em
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linguagem de programação. Este framework avaliaria a camada de
apresentação do portal e disponibilizaria ao administrador da solução os
campos para que este informe onde deve ser inserido automaticamente o
usuário e a senha.
b) Utilizar o padrão de interface binária do browser que permite o acoplamento
entre aplicações nos diversos processos dos sistemas Web, não apenas na
etapa de autenticação. A oportunidade de utilizar os componentes do
browser que permitem a reutilização ou a criação de mecanismos pode
reduzir o esforço repetitivo e gerar oportunidades de melhoria.
c) Buscar componentes compatíveis para que o modelo proposto não seja
limitado somente a portais Web, mas que também possa ser compatível
com sistemas executáveis (Windows Forms).
d) Criação de White List de acesso, assim, além da validação do usuário
origem o sistema poderá bloquear acessos a partir de locais não
autorizados.

7.4 Considerações Finais

Mesmo com os resultados observados, não é possível afirmar que o protótipo
está pronto para o uso no ambiente empresarial, uma vez que foi aplicado a um
número limitado de portais Web. No entanto, com a prova de conceito realizada fica
comprovada a viabilidade de sua utilização em projetos reais.
Os resultados deste projeto podem ajudar no desenho de futuras soluções para
integração SSO em portais Web sem a necessidade de adaptação, assim os sistemas
corporativos existentes não serão alterados para chamar provedores de identidade e
de serviço ou mesmo estabelecer relação de confiança com alguma entidade de
federação.
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APÊNDICE A – Configurações e Implementações do Protótipo
Este apêndice ilustra a configuração do serviço de autenticação no servidor que
hospeda o Provedor de Serviço.

Fonte: Configurações do servidor de aplicação Microsoft IIS.

A seguir é apresentada a ilustração do método de chamada do protótipo ao Provedor
de Identidade.

Fonte: Recursos em formato Microsoft Visual Studio.

Na sequência, o método de chamada do protótipo para interação com o browser com
o portal Web.

Fonte: Recursos em formato Microsoft Visual Studio

107

Ilustração do método de comunicação do Web Service com o componente de
repositório de dados com criptografia da informação.

Fonte: Recursos em formato Microsoft Visual Studio.

Método de criptografia e decriptografia das informações que trafegam entre os
componentes do protótipo. Abaixo o método para Criptografia dos Dados no Provedor
de Serviço.

Fonte: Recursos em formato Microsoft Visual Studio.
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Método para Decriptografia no Serviço de Comunicação

Fonte: Recursos em formato Microsoft Visual Studio.

Método para Criptografia dos Dados no Banco de Dados

Fonte: Recursos em formato Microsoft SQL Server.
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Geração de Chave Randômica

Fonte: Recursos em formato Microsoft Visual Studio.
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APÊNDICE B – Questionário do Levantamento
Este apêndice ilustra o formulário do questionário aplicado e as respectivas respostas
disponíveis:
Q1. Numa escala de 1 a 5, onde 5 é muito satisfeito e 1 é muito insatisfeito, a abertura
e a autenticação automática dos portais Web deixaram você?
R1. Muito satisfeito
R2. Satisfeito
R3. Indiferente
R4. Insatisfeito
R5. Muito insatisfeito

Q2. No ambiente corporativo, o sistema de Login automático criado auxiliou sua rotina
de trabalho durante o período de utilização ou você prefere administrar pessoalmente
seus usuários e senhas nos diversos sistemas que acessa pois não ajudou?
R1. Sim, o sistema utilizado auxiliou minha rotina e a empresa pode controlar meus
usuários e senhas.
R2. Não, prefiro controlar manualmente meus usuários e senhas.

Q3. Durante o período em que você utilizou o sistema de Login automático, você
observou aspectos de segurança como: confidencialidade e integridade das
informações; disponibilidade do sistema; políticas de segurança para impedir o acesso
não autorizado. Numa escala de 1 a 5, onde 5 é muito satisfeito e 1 é muito insatisfeito,
como você classifica os aspectos de segurança do sistema?
R1. Muito satisfeito
R2. Satisfeito
R3. Indiferente
R4. Insatisfeito
R5. Muito insatisfeito
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Q4. Você considera mais seguro o acesso a diversos portais Web em uma única janela
e dentro do aplicativo como apresentado no sistema de Login automático ou prefere
abri-los em diversos browsers?
R1. Prefiro acessar todos os sistemas em uma única janela como apresentado no
sistema.
R2. Prefiro acessar os sistemas em diversas janelas do browser.

Q5. O sistema de Login automático não alterou nenhum sistema acessado e realizou
3 ações para você: abertura do portal Web; preenchimento do usuário e senha; envio
da requisição de autenticação para acesso. Numa escala de 1 a 5, onde 5 é muito
satisfeito e 1 é muito insatisfeito, como você se sentiu ao utilizar esta funcionalidade
do sistema?
R1. Muito satisfeito
R2. Satisfeito
R3. Indiferente
R4. Insatisfeito
R5. Muito insatisfeito

