
Defesa de mestrado

Um serviço de autorização Java EE baseado
em certificados de atributos X.509

Stefan Neusatz Guilhen



Introdução

● Segurança: autenticação, autorização, 
proteção dos dados

● Plataforma Java EE:
– JAAS, JSSE, RBAC
– Modelo de gerenciamento de privilégios restrito
– Ausência de autoridade de privilégios

● Padrão X.509:
– Certificados de atributos X.509
– Modelo de gerenciamento flexível
– Garantias de integridade e origem
– Favorecimento à distribuição
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Trabalhos relacionados

● Akenti: gerenciamento distribuído de 
políticas de controle de acesso

● Autenticação exclusivamente por CCPs
● Certificados de atributos proprietários
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Trabalhos relacionados

● PERMIS: controle de acesso baseado em 
papéis

● Autenticação flexível
● Autorização baseada em certificados de 

atributos X.509
– Atributo não padronizado para papéis
– Certificados armazenados em serviços de 

diretório LDAP
– Gerador de certificados depende de código 

proprietário
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Trabalhos relacionados

● SESAME: autorização baseada em 
certificados com tempo de validade restrito

● Autenticação por Kerberos ou CCPs
– Tíquete gerado a cada autenticação

● Privilege Attribute Server
– Troca tíquetes por certificados contendo papéis
– Atribui certificados diretamente ao usuário

5



Trabalhos relacionados

● CORBASec: arquitetura de segurança não 
intrusiva.

● Definição do serviço por interfaces
● PrincipalAuthenticator:

– Abstração  mecanismo de autenticação
– Associa identidades ao SecurityCurrent

● AccessControlInterceptor
– Controle de acesso no cliente e no servidor

● SecureInvocationInterceptor
– Proteção da camada de transporte
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Infra-estrutura de 
gerenciamento de privilégios

● Evolução da infra-estrutura de chaves 
públicas X.509
– Atributos e privilégios separados do CCP

● Certificados de atributos
– Tempo de vida independente da chave pública
– Gerenciados por autoridades específicas

● Flexível quanto à autenticação
– Integração com os CCPs
– Outros mecanismos

7



Certificado de atributos X.509

● RFC 3281
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Implementação: infra-estrutura 
de segurança do JBoss 4

● Visão geral
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Implementação: infra-estrutura 
de segurança do JBoss 4

● Processo de autenticação
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Implementação: infra-estrutura 
de segurança do JBoss 4

● Processo de autorização
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Implementação: infra-estrutura 
de segurança do JBoss 4

● Módulos JAAS autenticam e obtém os 
papéis dos usuários
– UsersRolesLoginModule (arquivos)
– DatabaseServerLoginModule (banco de dados)
– LdapLoginModule (serviço de diretórios)
– BaseCertLoginModule (autenticação via CCP)

● Configurações em conjunto
– Módulos que apenas autenticam
– Módulos que apenas obtém papéis
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Implementação: visão geral

● Gerador de certificados de atributos X.509
– Escassez de ferramentas

● Extensão da infra-estrutura do JBoss
– Implementação dos modelos pull e push

● Verificadores de revogação
– Verificação por OCSP e CRL

● Mapeamento de papéis
● Estudo comparativo de desempenho
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Implementação: ACGenerator

● Arcabouço para geração de certificados de 
atributos X.509 e CRLs
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Implementação: modelo Pull

● X509ACPullLoginModule
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Implementação: modelo Pull

● Diagrama de colaboração
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Implementação: modelo Push

● Somente para componentes EJB
● Primeira etapa: passagem dos certificados
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Implementação: modelo Push

● Diagrama de classes
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Implementação: modelo Push

● Diagrama de colaboração
● Autenticação: feita por outro módulo
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Implementação: revogação de 
certificados

● Revogadores: Chain of Responsibility
– OCSPRevocationHandler: protocolo OCSP
– CRLRevocationHandler: listas de certificados 

revogados
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Implementação: revogação de 
certificados

● Diagrama de colaboração
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Implementação: mapeamento 
de papéis

● Especificados em arquivo XML
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Resultados experimentais

● Ambiente de testes
– Rede local Fast Ethernet
– Computadores Intel Centrino 2GHz, 2Gb RAM
– SO Fedora Core 7
– Serviços distribuídos
– Testes de desempenho com cliente local e 

remoto
– Carga inicial: 1000 usuários, com média de 3 

papéis cada
– Estudo comparativo com módulos do JBoss
– Aplicação de testes: componente EJB2
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Resultados experimentais

● Distribuição dos serviços envolvidos
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Resultados experimentais: 
cache habilitado
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Resultados experimentais: 
cache desabilitado
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Resultados experimentais: 
impacto da validação
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Resultados experimentais: 
mapeamento de papéis
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Resultados experimentais: 
verificador de revogação OCSP
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Resultados experimentais: 
verificador de revogação CRL
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Resultados experimentais: 
avaliação

● Alto custo de validação dos certificados
● Identificação de melhorias:

– OCSP: múltiplos certificados
– CRL: uso de cache

● Em produção: uso de cache
– Preservação de recursos
– Uso viável dos certificados de atributos
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Considerações Finais: 
contribuições

● Integração da IGP à plataforma Java EE
– Flexibilidade de gerenciamento de privilégios
– Suporte aos modelos pull e push
– Segurança das informações dos certificados

● Estudo comparativo de desempenho
– Avaliação da solução desenvolvida
– Identificação de custos associados aos 

certificados
● Artigo aceito em conferência nacional – 

SBSeg
● Inclusão do código em definitivo ao JBoss
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Considerações Finais: 
trabalhos futuros

● Suporte ao modelo push por HTTP
● Aprimoramento dos verificadores de 

revogação
● Testes de interoperabilidade
● Disponibilização do serviço para outras 

aplicações
– Uso fora do ambiente Java EE
– Esforço em progresso

● Artigo em conferência internacional
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