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Introdução

� Motivação
� Sistemas tradicionais fortemente acoplados 

� Mecanismos de gerenciamento de direitos 
centralizados e inflexíveis 

� Dificuldade para gerenciar políticas distribuídas em 
ambientes heterogêneos 

� Objetivos
� Obter baixo acoplamento entre as entidades que 

controlam e aplicam as políticas de segurança 

� Descentralizar e flexibilizar o processo de 
gerenciamento de direitos distribuídos 

� Geração dinâmica e segura de políticas 

Arquitetura Orientada a Serviço

� Modelada para fornecer acesso a serviços 
distribuídos de maneira fracamente acoplada 

� Serviços Web implementam a AOS 

� Serialização de dados baseada em XML 

� Interação através de mensagens SOAP 

� Transporte de mensagens, geralmente, via HTTP 
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Especificações para Serviços Web

Pilha de Protocolos 

� XACML  - eXtensible Access Control Markup Language

� XKMS - XML Key Management Service

Arquiteturas de Controle de Políticas Baseadas em 

Servidor
� Modelo Outsourcing (arquitetura tradicional) 
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Arquiteturas de Controle de Políticas Baseadas 

em Servidor
� Modelo Provisioning

Arquitetura de Controle de Políticas Baseada em 

Certificados

� SPKI/SDSI 

� Modelo flexível de autenticação e autorização 
distribuída

� Provê a portabilidade dos atributos de autorização 

� Independe de autoridades certificadoras 

� Independe de domínios 
� Independe de nomes globais (i.e.: hierarquia) 

� Os principais são chaves públicas (i.e.: provê 
anonimato) 
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Arquitetura de Controle de Políticas Baseada em 

Certificados
� Fluxo de autorização baseado em delegação 

Trabalhos Relacionados

� Mediação de Confiança através de Serviços Web (1);

� Transposição de Autenticação em Arquiteturas 
Orientadas a Serviço Através de Identidades Federadas 
(2) 

� Sobrecarrega o PDP com funcionalidades extras (1)

� Utilizam a abordagem tradicional (outsourcing) (1 e 2)

� Dependem de entidades externas ao domínio do provedor 
(1 e 2)

� Várias mensagens trocadas na rede (1 e 2)

� Não favorecem o baixo acoplamento almejado pela AOS e 
Serviços Web (1 e 2)

� Não exploram o potencial de usabilidade dos certificados 
SPKI/SDSI para geração de políticas (1 e 2)
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Proposta

� Integrar:
� AOS/Web Services

� SPKI

� Modelo Provisioning

� Gerar políticas automaticamente

� Diminuir o custo de gestão de políticas

Modelo proposto para AOS

Domínio do 

Provedor
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Modelo proposto para Serviços Web

Domínio do 

Provedor

Visão Geral da Pilha de Protocolos para 

Serviços Web aplicada na proposta
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Cenário de Avaliação 

•Provisioning 
Outsourcing

r1 = 247 B 
(request)

•Outsourcing
av: 976 B 
(pedido de 
avaliação)

•SPKI/SDSI
r1 = 4,3 Kb
(request : 2 

certificados)

Cenário de Avaliação: Comparação entre os 

modelos


