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Abstract. Most of Information systems depend on high quality security 

requirements. Quality of security can be provided through Architectural 

design enforced into implementation by automatic generation. In this article, 

we present a security framework based on Model Driven Architecture (MDA) 

that simplifies and becomes flexible security requirements modeling. This 

security framework is based on the system architecture and provides 

protection at view, control and model levels. Security is then applied implicitly 

to the whole system providing a high assurance that security measures are not 

violated at any level and are not susceptible to code error or tampering 

Resumo. Grande parte dos sistemas de informação depende de requisitos de 

segurança de alta qualidade. A qualidade de segurança pode ser provida 

através de um projeto arquitetural focado na geração automática da 

implementação. Neste artigo, apresentamos um arcabouço de segurança 

baseado em Model Driven Architecture (MDA) que simplifica e flexibiliza a 

modelagem dos requisitos de segurança seguindo a arquitetura do sistema, 

provendo proteção por níveis como vista, controle e dados.  A segurança é 

aplicada implicitamente no sistema através de transformação entre modelos e 

codificação automática, garantindo que a segurança não será violada em 

nenhum nível e não será  suscetível a erros ou alteração do código.  

1. Introdução 

 No desenvolvimento de software, a qualidade do produto está diretamente 
relacionada à qualidade do processo de desenvolvimento, desta forma, é comum que a 
busca por um software de maior qualidade passe necessariamente por uma melhoria no 
processo de desenvolvimento [Tsukomo 1997]. 



 

 

 

Nos últimos anos, empresas têm buscado certificações ISO ou CMM como meio 
de comprovar a qualidade no seu processo de desenvolvimento de software e, desta 
maneira, se tornarem competitivas em um mercado cada vez mais exigente. Com isso, 
torna-se de grande importância o desenvolvimento de métodos e técnicas que permitam 
uma avaliação abrangente da qualidade dos processos e dos produtos de software, para 
garantir que o usuário receba produtos dentro das especificações por ele definidas e 
esperadas. Isto pode ser alcançado através da definição e especificação apropriadas de 
características relevantes de qualidade do produto, com as respectivas avaliações, 
sempre que possível, usando métricas válidas e aceitas.  

Segundo [ISO/IEC 9126-1 (2001)], a qualidade de software deve ser medida 
através da funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e 
portabilidade do software. Cada fator possui uma série de subfatores que também devem 
ser medidos, entre eles, a segurança e proteção do software. Segundo [Schunacher 
2003], no projeto do arcabouço de segurança de um sistema de informação, questões 
como privacidade, confiabilidade,  integridade e disponibilidade devem ser assegurados.  

Apesar da grande variedade de arcabouços de segurança e de tecnologias 
associadas disponíveis atualmente, constantemente há noticias sobre vulnerabilidades e 
falhas de segurança [Fink, Koch and Pauls 2004]. Isto se deve principalmente ao fato de 
segurança ser raramente considerada nos estágios iniciais do desenvolvimento de 
software e ser delegada a segundo plano ao longo do mesmo. Assim, faz-se necessário 
construir novos sistemas incorporando segurança como parte integral do projeto, onde a 
segurança seja considerada em todos os níveis, onde os sistemas satisfaçam todos os 
requisitos do sistema, incluindo os de segurança [Fernandez 2000].  Além disso, muitos 
dos problemas de segurança existentes ocorrem devido a falhas arquiteturais e de 
programação.  

Neste artigo, apresentamos um arcabouço de segurança baseado em Model 
Driven Architecture (MDA) que simplifica e flexibiliza a modelagem dos requisitos de 
segurança seguindo a arquitetura do sistema, provendo proteção por níveis como vista, 
controle e dados.  Segurança possui um requisito implícito de qualidade, que deve 
garantir que o sistema está protegido em qualquer circunstância. O fator humano pode 
interferir na robustez de segurança em qualquer ponto onde intervenção manual é 
requerida. No arcabouço criado, a segurança é aplicada implicitamente no sistema 
através de transformação entre modelos e codificação automática, garantindo que a 
segurança não será violada em nenhum nível e não será  suscetível a erros ou alteração 
do código. 

Neste contexto, uma abordagem orientada a modelos auxilia o projeto de um 
arcabouço e ao mesmo promove uma implementação padronizada dos padrões de 
projeto e garante uma aderência às questões segurança.  

O arcabouço proposto simplifica o desenvolvimento de sistema, aumentando a 
produtividade e a qualidade das especificações de segurança e com isso, aumentando 
consideravelmente a qualidade e a manutenibilidade dos sistemas construídos. O 
desacoplamento entre a implementação do negócio propriamente dito e a solução de 
segurança, facilita a evolução da solução fazendo com que ela não se torne obsoleta, 
principalmente pelo fato da segurança ser gerada automaticamente. O arcabouço foi 



 

 

 

planejado implementando os principais padrões de segurança e com isso garantindo 
formalmente ao cliente a segurança da aplicação.  

O restante do artigo está organizado em 5 seções. Na Seção 2, apresentamos uma 
breve introdução aos conceitos envolvidos na abordagem MDA. Na Seção 3, faremos 
um levantamento e discussão de trabalhos relacionados. Na Seção 4, descrevemos o 
projeto do arcabouço criado. Na Seção 5, mostraremos como o arcabouço foi 
implementado. Na Seção 6, será apresentada uma conclusão deste trabalho. 

2. Model Driven Architecture 

MDA é uma abordagem de desenvolvimento de sistemas que se baseia na idéia da 
separação da especificação das funcionalidades de um sistema dos detalhes de 
implementação [OMG 2003]. Os três objetivos principais do MDA são portabilidade, 
interoperabilidade e reutilização através da separação arquitetural de interesses. Neste 
sentido, MDA define mecanismos para especificar um sistema independentemente da 
plataforma que o suporta, especificar plataformas, escolher uma plataforma para um 
sistema e transformar a especificação do sistema em uma plataforma específica. Com a 
separação de interesses, esta abordagem ajuda a focar nos aspectos de negócio da 
solução ao invés dos aspectos técnicos. 

A idéia de “orientação a modelos” está fundamentada na utilização de modelos 
para direcionar o entendimento, projeto, construção, instalação e manutenção de 
sistemas. Apesar de esta idéia ser antiga, a MDA tem se mostrado bastante promissora 
devido ao diferencial em que os modelos são transformados em código de forma 
automática e configurável. Desta forma, uma possível mudança de plataforma implica 
em alteração da especificação das transformações, enquanto que a especificação da 
solução se mantém intacta. 

A abordagem MDA recomenda a criação de modelos em três níveis de abstração 
na especificação de sistemas [Kleppe 2002]. O modelo de mais alto nível é o 
Computation Independent Model (CIM). Este modelo é uma visão do sistema do ponto 
de vista independente de computação e serve, principalmente, como meio de 
comunicação entre os especialistas de domínio e requisitos e os especialistas no projeto 
e construção do sistema. O modelo no nível de abstração seguinte é chamado de 
Platform Independent Model (PIM). Este modelo já contém detalhes computacionais, 
mas ainda é independente de qualquer tecnologia de implementação. O modelo de mais 
baixo nível de abstração é chamado de Platform Specific Model (PSM). Este modelo já 
contém detalhes de uma plataforma específica. 

 As transformações de modelos consiste em converter um modelo em outro 
através de mapeamentos. A Figura 1 exemplifica essas transformações e os conceitos 
centrais da MDA. Um PIM é transformado em um ou mais PSM através de regras de 
transformação que por sua vez é transformado em código.  



 

 

 

 
Figura 1. Transformações em MDA 

3. Soluções em segurança e MDA 

Algumas abordagens já utilizam MDA para desenvolver arcabouços de 
segurança. A grande maioria delas, permite a definição de modelos de controle de 
acesso utilizando perfis UML (estereótipos, valores etiquetados) e OCL para especificar 
restrições.  

Em [Basin, Dose and Lodderstedt 2003], é apresentada uma abordagem MDA 
para engenharia de segurança, chamada Model Driven Security. Esta abordagem utiliza 
uma linguagem de modelagem baseada na UML chamada SecureUML[Basin and Doser 
2002], que integra controle de acesso baseado em perfil (role-based access control - 

RBAC) no processo de desenvolvimento de software dirigido a modelo.. A informação 
de segurança integrada nos modelos UML é utilizada para gerar infraestruturas de 
controle de acesso,  

Outra abordagem MDA é apresentada em [Fink,  Koch and Pauls 2004]. A 
diferença desta abordagem é que ela é focada no controle de acesso baseado em vista 
(View-based Access Control - VBAC) que não é utilizado tanto quanto RBAC.  

Em [Jin 2006], o trabalho também é focado em prover uma abordagem MDA 
para modelar sistemas RBAC. A diferença é que esta abordagem gera especificações de 
segurança no formato XACML (eXtensible Access Control Markup Language) [OASIS 
2005] onde XACML é uma especificação em XML para controle de acesso que foi 
padronizada pela OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards).  

UMLsec [Jürjens 2001] é proposto como uma extensão da UML para modelar 
propriedades de segurança de sistemas de informação, de acordo com as sugestões feitas 
em [Devanbu and Stubblebine 2000]. UMLsec utiliza mecanismos padrões de extensão 
para introduzir novas semânticas nos modelos UML, porém ele só foi direcionado para 
alguns requisitos de segurança específicos.  

Como dito anteriormente, o fator humano pode interferir na robustez de 
segurança em qualquer ponto onde intervenção manual é requerida. Isto é, a partir do 
momento onde a segurança do sistema é ativada somente através de modelagem feita 
manualmente, ela se torna suscetível a erros humanos, pois acaba expondo o usuário à 



 

 

 

sua própria incapacidade de modelar. De forma que a qualidade de segurança se torna 
prejudicada. Além disso, o arcabouço definido através de perfis UML e OCL, faz com 
que o modelo se torne poluído e de difícil compreensão. Enquanto as outras abordagens 
estavam focadas no modelo propriamente dito, neste artigo, apresentamos um arcabouço 
de segurança baseado em MDA focado nas especificações de transformações de 
modelos  

Este arcabouço simplifica e flexibiliza a modelagem dos requisitos de segurança 
seguindo o molde MVC, provendo proteção por níveis de vista, controle e dados, 
enquanto as outras abordagem provêem proteção apenas às camadas de vista e controle. 
A segurança é aplicada implicitamente no sistema através de transformação entre 
modelos e codificação automática, garantindo que a segurança não seja violada em 
nenhum nível e não seja suscetível a erros ou alteração do código. O desenvolvedor 
continua modelando seu sistema normalmente, sem se preocupar com a segurança e 
mesmo assim, a segurança será gerada e os artefatos estarão protegidos.  

4. Projeto do arcabouço de segurança 

O projeto do arcabouço de segurança criado pode ser visto na Figura 2. O arquiteto de 
negócio desenvolve a arquitetura MDA de negócio através de extensões dos perfis UML 
e criando dessa forma, um engenho de transformação convencional. O arcabouço criado 
é transparente ao desenvolvedor de negócio, pois este continua modelando seu PIM de 
negócio como de costume e utilizando o engenho de transformação convencional criado 
pelo arquiteto de negócio para realizar as transformações de modelo de PIM para PSM e 
de PSM para código. Os desenvolvedores não precisam tomar nenhuma atitude em 
relação à segurança. 

 Por sua vez, o arquiteto de segurança, desenvolve arquitetura de segurança 
criando um engenho de transformação seguro e um configurável. O arcabouço de 
segurança é gerado através do engenho de transformação seguro. Já o configurável é 
responsável pela geração padrão da aplicação de segurança do sistema. Esta aplicação é 
uma aplicação administrativa de segurança. Ela é responsável pelo cadastro de perfis, 
usuários, permissões, etc. Porém, cada sistema possui sua própria política de segurança, 
de forma que a aplicação padrão possa não se encaixar no modelo de segurança do 
sistema. Nesse caso, o engenheiro de segurança deve desenvolver a aplicação de 
segurança específica do sistema e fazer a ligação dessa aplicação com o arcabouço de 
segurança gerado. 

A implementação de segurança é gerada automaticamente através do modelo. O 
fato de ser gerado automaticamente provê uma liberdade ao arquiteto de segurança à 
medida que ele pode alterar o que é gerado, a todo o momento, sem influenciar ou 
prejudicar o desenvolvimento do sistema. Em caso de troca de plataforma, o arquiteto 
apenas precisa implementar a mesma solução para outra plataforma, ou seja, criar novas 
regras de transformação específicas da plataforma escolhida. Além disso, o fato de ser 
gerado automaticamente e sem intervenção humana garante a qualidade do código e 
conseqüentemente do sistema. 

 Após a implementação da ligação entre o arcabouço de segurança e a aplicação 
de segurança é necessário que haja um gerente de segurança que faça a manipulação dos 
artefatos de segurança, como o cadastro de usuários, perfis e permissões. Se esses 



 

 

 

cadastros não forem feitos, o sistema irá barrar qualquer acesso, pois o usuário não 
conseguira se autenticar e com isso não terá acesso a nenhum artefato. A segurança é 
dinâmica, isto é, ela é manipulada em cima de permissões do usuário, e essas 
permissões podem ser criadas ou removidas dinamicamente. Por exemplo, se as 
permissões são agrupadas por perfis, é possível criar ou remover perfis e associar 
permissões aos perfis sem que seja necessário alterar o modelo de negócio. Dessa forma, 
o modelo não se torna poluído, continuando a ter apenas o negócio propriamente dito 

 O gerente de implantação é a pessoa responsável pela ativação de segurança. Ou 
seja, é ele que, através do PIM modelado pelo desenvolvedor de negócio, da aplicação 
padrão ou  específica de segurança do sistema e do arcabouço de segurança, gera o PSM 
com segurança e daí, o código contendo todos os artefatos de segurança gerados que é 
colocado em produção. A segurança pode ser excluída ou incluída (switch on-off) na 
geração do sistema de forma configurável sem interferir no trabalho dos 
desenvolvedores, facilitando o desenvolvimento e a configuração do sistema.  Essa 
exclusão ou inclusão da segurança pode ser feita por níveis, onde é possível escolher em 
que níveis a segurança será ativada. 

 
Figura 2. Projeto do arcabouço 

 Nesse contexto, podemos perceber que a grande mudança ocorre quando a 
segurança está ativada, pois nesse momento, na transformação do PIM para o PSM, os 
novos requisitos de segurança requerem que um novo PSM seja gerado incluindo os 
artefatos de segurança. Consequentemente, a transformação de PSM para código 



 

 

 

também é alterada devido ao fato da criação de toda infra-estrutura de segurança do 
sistema. A Figura 3 exemplifica as transformações em alto nível de MDA com as 
extensões de segurança. 

 
Figura 3. Transformações em MDA com extensões de segurança 

4.1. Requisitos de segurança 

O arcabouço é responsável pela autenticação e autorização do usuário e deve respeitar 
os seguintes requisitos: 

 Deve ser possível em qualquer parte do sistema identificar o usuário logado. O 
acesso/identificação/autenticação será feito via login e senha informado em uma tela de 
autenticação ou diretamente na URL. Qualquer tentativa de acesso a uma URL de um 
caso de uso do sistema por um usuário que não esteja logado deverá ser redirecionada 
para a tela de autenticação. 

 Cada método da camada de serviço, transições (botões e links) e campos da tela 
deve possuir uma identificação que deverá ser usada para verificar se o usuário logado 
no sistema possui acesso à operação solicitada. Um botão, link ou campo ao qual o 
usuário não possua acesso deverá aparecer desabilitado ou simplesmente não aparecer 
no mesmo. A tentativa de acesso a um método ao qual o usuário não possua acesso 
deverá retornar um erro padrão indicando que o operador não possui acesso ao serviço 
solicitado.  

 Deve ser possível recuperar restrições nos dados associadas a um método que 
possua o acesso controlado. Ao iniciar a execução de um método que possua acesso 
controlado, as restrições nos dados associadas ao mesmo devem ser carregadas na 
sessão do usuário. Ao finalizar a execução do método as restrições devem ser 
removidas. Qualquer consulta submetida ao banco de dados deverá incluir as restrições 
carregadas no contexto do usuário no momento de sua execução. 

 Por exemplo, considere a hipótese em que um conjunto de usuários só pode 
alterar dados de itens cuja procedência indique o Brasil. Entretanto o mesmo conjunto 
de usuários possui acesso à consulta de todos os itens. Um método que recupere um 
conjunto de itens da base de dados e que seja usado por serviços de consulta e 



 

 

 

manutenção de item será executado sob contextos diferentes. Quando a recuperação dos 
dados ocorrer sob o contexto do serviço de manutenção de item, a restrição de 
procedência do Brasil estará carregada na sessão do usuário e deverá ser incluída na 
consulta ao banco. Quando a recuperação ocorrer sob o contexto da consulta, não 
existirá nenhuma restrição quanto a procedência do item carregada na sessão no usuário 
e nenhuma restrição adicional será incluída na consulta submetida à base de dados. 

5. Implementação do arcabouço de segurança 

O arcabouço de segurança desenvolvido visa criar um projeto arquitetural de 
autenticação e autorização utilizando MDA. Ele é responsável pela autenticação do 
usuário e pela autorização de acesso aos artefatos gerados de acordo com o conjunto de 
autorizações do usuário. 

 O arcabouço foi implementando seguindo a arquitetura de um sistema militar 
brasileiro que possui uma política de segurança elevada. Esse sistema segue o molde 
MVC (Model-View-Controller), que pode ser traduzido para Modelo-Visão-Controlador 
e consiste num padrão organizacional em camadas. O Modelo representa os objetos ou 
dados de um aplicativo. É responsável pelas atividades relativas ao próprio negócio do 
sistema, como classes de persistência que se comunicam com a base de dados, beans do 
próprio domínio da organização e suas relações. A camada de visão é a representação 
deste modelo em formato de apresentação para o usuário, com interface apropriada para 
a entrada de informações. É responsável pela interface geral do sistema e controle de 
navegação. O controlador, por sua vez, implementa a interatividade, através do 
processamento das ações tomadas pelo usuário e atualização do modelo. É responsável 
pelo fluxo, qualidade e segurança das informações no sistema, sendo a ligação entre as 
camadas de modelo e visão. 

 Na camada de visão, utilizamos o arcabouço Struts [Struts 2007], que 
implementa o modelo MVC2 e foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o 
desenvolvimento de aplicações para Web. Na camada de serviços, utilizamos Enterprise 

Java Beans – EJB [Roman 2002], que tem como objetivo promover uma arquitetura de 
objetos distribuídos, provendo um ambiente para o gerenciamento de componentes. E na 
camada de persistência, utilizamos Hibernate [Hibernate 2007], que é um arcabouço de 
mapeamento objeto-relacional em Java. 

 Seguindo o molde MVC, o arcabouço impõe segurança por níveis impedindo 
que o desenvolvedor interfira no que foi gerado. Dessa forma, garantimos a qualidade de 
segurança, já que esta não pode depender de atitudes individuais de cada desenvolvedor. 

 Para desenvolver o arcabouço, foi necessário escolher uma ferramenta 
compatível com a abordagem adotada. Dentre as várias ferramentas existentes, optamos 
pelo AndroMDA [AndroMDA 2007] a partir de alguns critérios como: possuir grande 
número de usuários, oferecer alta estabilidade e fácil suporte a usuários e 
desenvolvedores, possuir código aberto, ser extensível e estar em constante evolução.  

 A Figura 4, baseada em [AndroMDA 2007], mostra o funcionamento da 
ferramenta. Devido ao fato de utilizarmos a versão 3.1 da ferramenta, os modelos de 
software podem ser feitos em praticamente qualquer ferramenta de modelagem que 
suporte UML 1.4 [UML 2003] e XMI [XMI 2002]. A ferramenta utilizada neste projeto 



 

 

 

foi Magic Draw [Magic Draw 2007]. O próximo passo consiste em exportar o modelo 
no formato XMI e importá-lo no AndroMDA. A partir do XMI e das transformações 
predefinidas no AndroMDA, os artefatos são gerados. Os artefatos incluem código e 
descritores de aplicação. Na figura, os componentes de software gerados são 
implementados em Java, mas poderiam ser implementados em qualquer outra 
linguagem de programação. As transformações é que definem a plataforma alvo da 
solução.  

 Para implementar a arquitetura, foram necessárias  algumas adaptações no 
conjunto de transformações  originais do AndroMDA. 

 Para realizar a autenticação, toda uma estrutura de artefatos é gerada. Uma tela 
de autenticação e de troca de senha são criadas seguindo as especificações do Struts, 
contendo controladores da vista. Nessa telas, é utilizado o protocolo HTTPS de forma a 
garantir a segurança das informações transmitidas. Além disso, toda tela possui um 
menu que é customizado em função das permissões de acesso do usuário. 

 Para validar o usuário após preenchimento do login e senha, utilizamos o 
arcabouço JAAS [JAAS 2007] que é um conjunto de APIs que pode ser utilizado tanto 
para autenticação quanto para autorização. A escolha de utilização desse arcabouço foi 
devido ao fato dele ser conhecido e largamente utilizado, além de ser  possuir código 
aberto. 

 A classe Subject é uma classe central no JAAS. Um subject representa 
informação de um única entidade, que pode ser uma pessoa ou serviço. Ele abrange os 
principals e as credenciais públicas e privadas. Um principal é um nome tipado. Por 
exemplo, uma pessoa pode ter um principal nome e um principal CPF. Todos os 
principals ajudam a identificar um  subject de outros subjects. 

 Quando um usuário se loga no sistema, é criado um Subject com todas as 
informações do usuário logado. Esse Subject é colocado como atributo na sessão do 
usuário e este atributo que é utilizado para verificar se o usuário está logado ou não no 
sistema.  

 
Figura 4. Funcionamento do AndroMDA 
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 Como o servidor de aplicação utilizado foi o JBoss [JBoss 2007], estendemos o 
JBossSX [JBossSX 2007] que é um arcabouço de segurança do JBoss que se baseia no 
JAAS.  

 Para implementar a autenticação, definimos o seguinte: todos os métodos de um 
Session Bean e todos os componentes de tela (botões, campos, url, casos de uso) são 
considerados serviços. Cada serviço possui um identificador que é gerado 
automaticamente. Quando a aplicação é iniciada, é colocada no contexto da aplicação 
uma lista de serviços onde cada serviço contém o conjunto de autorizações que possui 
acesso a ele. O formato da autorização depende do modelo de segurança de cada 
sistema, por exemplo, em um determinado sistema, ela pode ser formada simplesmente 
pelo perfil e em outro, pelo par perfil – nível. Esta listagem é utilizada para verificar a 
permissão de um determinado usuário a um serviço.  

 Para controlar o acesso aos componentes de vista, criamos uma tag lib que 
possui uma tag chamada containsPermission que recebe o identificador do serviço e 
verifica se o usuário logado possui acesso a este serviço. Caso não possua acesso, o 
serviço não é mostrado na tela. Alteramos a geração dos jsps para que cada serviço da 
tela (botão, link, campo) invocasse essa tag lib. Além disso, alteramos a geração do 
menu para que só fossem mostrados as opções que usuário tivesse acesso. Se o usuário 
tentar acessar uma url que não possui acesso, uma mensagem de erro será mostrada na 
tela. 

 Segundo a especificação EJB, para cada componente devemos criar suas 
interfaces local e/ou remota, sendo que sua implementação não implementa diretamente 
estas interfaces. Para evitar a detecção de inconsistências entre a implementação e a 
interface apenas em tempo de deployment e execução, uma solução é utilizar o padrão 
de projeto EJB chamado Business Interface [Marinescu 2002]. Esta interface de 
negócios define as assinaturas de todos os métodos que o componente expõe. Ambas as 
interfaces, local e remota, e o componente implementam esta interface, possibilitando 
checagem de consistência em tempo de compilação. Este padrão de projeto combinado 
com um outro chamado Service Locator [Alur et al. 2001], responsável pela localização 
do componente, oferece ao cliente maior transparência de localização. Estes dois 
padrões de projeto citados anteriormente foram incorporados ao às transformações EJB.       

 Para realizar o controle de acesso aos serviços EJB,  quando o usuário invoca um 
método do EJB, antes de chegar ao método, é passado por um proxy que verifica se o 
usuário logado possui permissão para acessar o método solicitado. Caso possua, o 
método é acessado, caso contrário, uma exceção é lançada. Para passar informações do 
usuário logado da camada de vista para a camada de controle, foi criada uma estrutura 
de Proxy do Business Interface (BI). Para cada serviço EJB (NomeDoServico) é criado 
um Proxy (NomeDoServicoPBI). Toda vez que um método do serviço for invocado, é 
necessário invocar primeiramente o método do PBI. Ele irá passar as informações do 
usuário logado para a camada de controle e irá invocar o método da BI. 

 A arquitetura foi feita de forma onde o controle de acesso a serviços EJB fosse 
feito por fachadas, ou seja, se um serviço é acessado através de outro serviço, só é 
necessário verificar o acesso ao primeiro serviço. Por isso, não é necessário inserir todos 
os serviços EJB no banco. Para indicar no modelo os métodos que não precisam de 
autorização para serem acessado pois sempre serão acessado via chamada de outros 



 

 

 

serviços, basta colocar um valor etiquetado nesses métodos. Isto não é obrigatório, 
apenas facilita o gerente de segurança  na hora de crias as permissões. 

 Para realizar o controle de acesso aos dados, o jar do hibernate foi alterado para 
realizar alguns procedimentos antes de realmente retornar a listagem da consulta 
requerida. Toda vez que um método EJB é invocado, as restrições deste método são 
recuperadas e adicionadas ao conjunto de restrições existentes. Ao sair deste método, o 
conjunto de restrições deste método são retiradas do conjunto de restrições existentes. 

Quando uma consulta é realizada, é verificado em todas as restrições existentes no 
momento, se alguma é em cima do dado que está sendo manipulado. É retornada a 
listagem da consulta com as restrições aos dados. Considerando o exemplo dado na 
sessão anterior, quando a recuperação dos dados ocorrer sob o contexto do serviço de 
manutenção de item, de acordo com a  modificação feita no jar do hibernate, a consulta 
SQL é alterada automaticamente incluindo a restrição de que os itens devem possuir 
procedência do Brasil. Se houvesse várias restrições, todas elas seriam incluídas na 
consulta final.  

 Como dito anteriormente, cada sistema possui seu próprio modelo de segurança 
e precisa criar sua própria aplicação de segurança que irá administrar o cadastro dos 
artefatos necessários de segurança, como usuário e perfil, por exemplo. Além de criar as 
permissões ligando esses artefatos aos serviços do sistema. É necessário preencher 
alguns pontos (hot points) para fazer a ligação entre essa aplicação e a arquitetura 
criada, como por exemplo, a implementação de métodos que recupera o usuário 
passando como parâmetro o login, lista todos os serviços associados às suas 
autorizações e lista todas as restrições de um serviço de acordo com os perfis do usuário 
logado. Todos esses métodos são específicos da aplicação de segurança do sistema. 

 A arquitetura criada gera uma aplicação de segurança padrão contendo toda a 
implementação dos pontos de ligação, dos casos de uso, dos controladores, etc. Basta o 
gerente de segurança, após a geração do sistema, incluir os dados pertinentes à aplicação 
de segurança e fazer as devidas associações. A aplicação especifica só é necessária ser 
criada quando for diferente da padrão. 

6. Conclusão 

Desconsiderando a fase inicial, que demandou certo aprendizado e tempo gasto 
projetando e criando a melhor solução arquitetural possível, o fato do arcabouço ter sido 
utilizado e testado em um sistema militar brasileiro que possui uma política de 
segurança elevada fez com que pudéssemos perceber inúmeras vantagens em sua 
utilização. 

 O arcabouço criado contribui na integração de segurança durante o 
desenvolvimento do sistema simplificando o desenvolvimento de sistema, aumentando a 
produtividade e a qualidade das especificações de segurança e com isso, aumentando 
consideravelmente a qualidade e a manutenibilidade dos sistemas construídos. O 
desacoplamento entre a implementação do negócio propriamente dito e a solução de 
segurança, facilita a evolução da solução fazendo com que ela não se torne obsoleta, 
principalmente pelo fato da segurança ser gerada automaticamente. O arcabouço foi 



 

 

 

planejado implementando os principais padrões de segurança e com isso garantindo 
formalmente ao cliente a segurança da aplicação.  

  O arcabouço é responsável pela autenticação e autorização de acesso aos 
artefatos do sistema, Ela foi construída de forma que o desenvolvedor não necessita 
modelar a segurança. Ela é toda gerada automaticamente, através de transformação de 
modelos onde os requisitos de segurança são acrescentados durante transformações 
entre modelos. Há segurança é gerada por camadas seguindo o modelo MVC, e o fato de 
ser gerada automaticamente, evita que haja intervenção manual no código.   Além disso, 
a definição de permissões é feita de forma dinâmica, onde o sistema se torna flexível 
caso haja a necessidade de criação de artefatos de segurança como perfis, por exemplo. 

Referências 

Basin, D. and Doser, J. (2002) “SecureUML: A UML-Based Modeling Language for 
Model-Driven Security”. 5th International Conference on the Unified Modeling 
Language, Lecture Notes in Computer Science 2460. 

Basin, D., Dose, J. and Lodderstedt, T. (2003) “Model Driven Security for Process-
Oriented Systems”, 8th ACM Symposium on Access Control Models and 
Technologies. 

B. H.C. Cheng, S. Konrad, L. A. Campbell, and R. Wassermann. (2003) “Using 
Security Patterns to Model and Analyze Security Requirements”, Technical Report 
MSU-CSE-03-18, Department of Computer Science, Michigan State University.  

Devanbu, P. T. and Stubblebine, S. G. (2000) “Software engineering for security”, In 
Proceedings of the 22th International Conference on Software Engineering (ICS-00), 
ACM Press. 

G. Herrmann and G. Pernul. (1998) “Viewing business process security from different 
perspectives”, Proceedings of the 11th International Bled Electronic Commerce 
Conference “Electronic Commerce in the Information Society”, Slovenia.  

P. Herrmann and G. Herrmann. (2002) “Security-Oriented Refinement of Business 
Processes”, Proceedings of the 5th International Conference on Electronic Commerce 
Research (ICECR-5), ATSMA, IFIP, Montreal. 

Jürjens, J. (2001) “Towards development of secure systems using UMLsec”, Lecture 
Notes in Computer Science 2029. 

J. McDermott and C. Fox. (1999) “Using abuse case models for security requirements 
analysis”, In 15th Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC’99). 

H. Mouratidis, P. Giorgini, and G. Manson. (2003) “Integrating Security and Systems 
Engineering: Towards the Modelling of Secure Information Systems”, Proceedings of 
the 15th Conference On Advanced Information Systems Engineering (CAiSE*03). 

M. Schumacher and U Roedig. (2001) “Security engineering with patterns”, In Pattern 
Languages of Programs 2001, Monticello, IL. 

G. Sindre and A. L. Opdahl. (2000) “Eliciting security requirements by misuse cases”, 
In Proc. TOOLS Pacific 2000, pages 174-183. 



 

 

 

Joseph W. Yoder and Jeffrey Barcalow, (1997) “Architectural patterns for enabling 
application security”, In Proc. 4th Pattern Languages of Programming, Monticello, 
IL. 

Basin, D. and J.U. Doser. (2005) “Model Driven Security: from UML Models to Access 
Control Infrastructures”, In 5th International School on Foundations of Security 
Analysis and Design. FOSAD.  

Fink, T., Koch M., and Pauls K. (2004) “An MDA approach to Access Control 
Specifications Using MOF and UML Profiles”, In Proceedings 1st International 
Workshop on Views On Designing Complex Architectures. 

Fernandez, E.B. (2000) "Metadata and authorization Patterns", Report TR-CSE-00-16, 
Dept. of Computer Science and Eng., Florida Atlantic University, May. 

OMG (2003) “MDA Guide V1.0.1”, http://www.omg.org/cgi-bin/doc?omg/03-06-01 

Kleppe, A. et al. (2002) “MDA Explained: The Model Driven Architecture: Practice and 
Promisse”, Addison-Wesley. 

Jin, X. 2006 “Applying Model Driven Architecture approach to Model Role Based 
Access Control System”, Master of Science in System Science, University of Ottawa, 
Ottawa, Ontario, Canada. 

Schunacher, M. (2003) “Security Engineering With Patterns: Origins, Theoretical 
Models, and New Applications”, Springer, ISBN 3540407316 

Schunacher, M., Fernandez-Buglioni E., Hybertson D., Buschmann F. and Sommerlad 
P. (2006) “Security Patterns: Integrating security and Systems Engineering “, Wiley 
series in software design patterns, John Wiley & Sons ltd., England. 

Tsukomo, A et al. (1997) “Qualidade de Software: Visões de Produto e Processo de 
Software”, II ERI – SBC, Piracicaba, São Paulo, Brasil. 

ISO/IEC 9126-1. (2001) “Software Engineering — Product Quality — Part 1: Quality 
Model”, International Organization for Standardization, ISO, Geneva, Switzerland. 

OASIS. (2005) “XACML 2.0 Core: eXtensible Access Control Markup Language 
(XACML)” Version 2.0. Available from: 
http://docs.oasisopen.org/xacml/2.0/access_control-xacml-2.0-core-spec-os.pdf. 

AndroMDA. (2007) “AndroMDA”, http://team.andromda.org 

Hibernate. (2007) “Hibernate - Relational Persistence For Idiomatic Java”, 
http://www.hibernate.org/ 

Struts. (2007) “Struts”, http://struts.apache.org/ 

Roman, E. et al. (2002) “Mastering Enterprise Java Beans”, Second Edition, Wiley 
Computer Publishing 

UML. (2003) “UML”, http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm 

XDoclet. (2005) “Xdoclet – Attribute Oriented Programming”, 
http://xdoclet.sourceforge.net 

XMI. (2002) “XMI”, http://www.omg.org/technology/documents/formal/xmi.htm 



 

 

 

Magic Draw. (2007) “Magic Draw”, http://www.magicdraw.com/ 

JAAS. (2007) “JAAS”, http://java.sun.com/products/jaas/ 

JBoss. (2007) “JBoss”, http://www.jboss.com 

JBossSX. (2007) “JBossSX”, 
http://docs.jboss.org/jbossas/jboss4guide/r2/html/ch8.chapter.html 

Marinescu, F. (2002) "EJB Design Patterns Advanced Patterns, Processes, and Idioms", 
Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 0-471-20831-0 

Alur, D et al. (2001) “Core J2EE Patterns: Best Practices and Design Strategies”, 
Prentice Hall. 

 

 


