
 

 

Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MECANISMOS DE AUTENTICAÇÃO E 

AUTORIZAÇÃO EM REDES SOCIAIS VIRTUAIS: 

O CASO FUTWEET” 

Por 

 

MARCOS TADEU DE ANDRADE 

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

 

 

 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

posgraduacao@cin.ufpe.br 
www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 

 
 

RECIFE, AGOSTO/2010 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARCOS TADEU DE ANDRADE 

 

 

 

 

“MECANISMOS DE AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÂO EM REDES 
SOCIAIS VIRTUAIS: O CASO FUTWEET" 

 
 
 
 

ESTE TRABALHO FOI APRESENTADO À PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA  DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO COMO REQUISITO 
PARCIAL PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIA 
DA COMPUTAÇÃO. 

 
 
 
 
                                                                             ORIENTADOR: Prof. Dr. Silvio Romero Lemos Meira 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE, AGOSTO/2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                     Catalogação na fonte 
       Bibliotecária Jane Souto Maior, CRB4-571  
  
 
Andrade, Marcos Tadeu de       
     Mecanismos de autenticação e autorização em redes 
sociais virtuais: o caso futweet / Marcos Tadeu de Andrade 

- Recife: O Autor, 2010.  
      xiii, 82 folhas : il., fig., tab. 
 
       Orientador: Silvio Romero Lemos Meira. 
       Dissertação (mestrado) Universidade Federal de 
Pernambuco. CIn. Ciência da Computação, 2010. 
 
       Inclui bibliografia e anexo. 
        
       1. Engenharia de software.  2. Segurança de sistemas. 3. 
Redes sociais. I. Meira, Silvio Romero Lemos (orientador).  II. 
Título. 
 
   005.1                       CDD (22. ed.)                     MEI2011 – 053 
 

 
 





 

iii 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus familiares e amigos. 



 

 

iv 

AGRADECIMENTOS 

 

Um dos grandes privilégios da vida é ter mais coisas a agradecer do que para 

pedir. E há muito a agradecer. Para chegar ao fim deste trabalho, muitas pessoas 

participaram, suportaram, sofreram e deram seu apoio nos mais variados momentos. 

A estas pessoas eu agradeço. 

Primeiramente a DEUS. Pelo dom da vida, e por tudo que consegui com Seu 

auxílio. 

À minha família, pelo imenso amor e dedicação demonstrados. 

Principalmente na figura de meus pais, Lourdes e João, pelo esforço imensurável 

despendido na educação dos filhos, não poupando esforço algum. Também à minha 

avó, Quitéria, pelo auxílio e suporte em vários momentos. Também não deixaria de 

agradecer a meus irmãos, Viviane, Jairo e Leandro, e meus sobrinhos, Claudemir Jr. 

Clayton e Mayara, pelos conselhos, conversas e momentos de distração quando das 

viagens para casa.  

À minha “família do apê”, que também passou a fazer parte de minha vida. 

Abraão e Bruno “bpe”, grande amigo que desde o início do curso de graduação 

sempre esteve presente durante projetos, conversas e empreendimentos, no 

Futweet e em dezenas de outros projetos. 

Aos amigos que ganhei durante o período no CIn e também após esse 

período. Márcio, Lauro, Adelmário, Bengt, Geraldo, que sempre participaram de 

projetos comigo. Misael e Mateus Araújo, que também participam do Futweet, que 

possibilitou a escrita desse trabalho.  

Aos meus amigos da IASD e também os que antes eram virtuais e agora são 

minha segunda família, fazendo parte inseparável da minha vida e me auxiliando em 

momentos difíceis e também compartilhando muitos momentos felizes: Jeisa, Jeasi, 

Jonathas, Jackeline, Josué, Eremilda, Renê, Guaíra e Mônica. 



 

 

v 

Ao meu orientador, Silvio Meira, pela paciência e orientação no 

desenvolvimento deste trabalho e pelo suporte durante todo o período de graduação 

e de mestrado. 

Aos meus ex-colegas de trabalho no CIn, que tanto me ensinaram e ajudaram 

em meu crescimento profissional e pessoal. Juliana, Nadja Lins, Jorginho, Cláudio, 

Rodrigo e Marlice Novais. 

Aos meus colegas de trabalho e superiores no CESAR, pela oportunidade de 

aprender cada vez mais e desenvolver projetos como o Futweet. 

A todos vocês, meu muito obrigado. 

 



 

 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I may not have gone where I intended to go, 

 but I think I have ended up where I needed to be.” 

Douglas Adams 



 

 

vii 

Resumo  

A crescente penetração da internet entre os mais diversos setores e camadas 

da sociedade favoreceu a popularização de novas formas de interação entre as 

pessoas que a utilizam. Dentre estas novas formas de interação, podemos destacar 

as redes sociais virtuais, que podem agregar usuários com interesses em comum. 

Várias redes sociais virtuais disponibilizam APIs de acesso às suas funcionalidades, 

o que gera a necessidade da existência de mecanismos de autenticação e 

autorização para os usuários ou aplicações que utilizam tais APIs. Alguns 

mecanismos são sustentados por protocolos já conhecidos e validados tanto no 

âmbito acadêmico quanto no profissional, como é o caso do Kerberos, que pode ser 

utilizado no processo de Single Sign-On, em que o usuário é autenticado uma única 

vez e acessa vários serviços a partir dessa autenticação. Um protocolo que tem sido 

adotado pelas principais redes sociais é o OAuth, que enfatiza a segurança das 

credenciais do usuário. Nesse contexto, um problema existente é o de como integrar 

as diversas formas de autenticação existentes nas mais variadas redes sociais 

virtuais em uma única aplicação web. Com o objetivo de prover uma solução para 

esse problema, foram adicionados mecanismos que tratam da autenticação de 

usuários provindos de redes sociais diversas ao jogo Futweet, que originalmente 

utilizava somente a rede social Twitter. Este trabalho descreve as formas de 

autenticação das principais redes sociais, indica uma possível solução para o 

problema citado anteriormente e descreve a implementação utilizada no Futweet. 
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Redes Sociais Virtuais, Autenticação, Autorização, Kerberos, Single Sign-On, OAuth, 
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Abstract 

The increasing penetration of Internet among various sectors and layers of 

society promoted the popularization of new forms of interaction between people who 

use it. Among these new forms of interaction, we can highlight the virtual social 

networks, which can aggregate users with common interests. Several virtual social 

networks provide APIs for others to access their functionalities, which creates the 

need for mechanisms of authentication and authorization for users or applications 

that use these APIs. Some mechanisms are supported by protocols known and 

validated in both the academic and professional fields, such as Kerberos, which can 

be used in the process of Single Sign-On, in which the user is authenticated once 

and may access multiple services from that authentication. A protocol that has been 

largely adopted by major social networks is the OAuth, which emphasizes in the 

security of user credentials. In this context, an existing problem is how to integrate 

the various existing forms of authentication in a variety of virtual social networks into 

a single web application. In attempting to provide a solution to this problem, we 

added mechanisms to deal with the authentication of users coming from diverse 

social networks into the game Futweet, which originally used only the social network 

Twitter. This paper describes the forms of authentication utilized in popular social 

networks, indicates a possible solution to the problem mentioned above and 

describes the implementation used in Futweet. 

 

Keywords 

Virtual Social Networks, Authentication, Authorization, Kerberos, Single Sign-On, 
OAuth, Security, Futweet, API  
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo descreve a motivação deste trabalho, o problema que o mesmo 

pretende resolver, descrevendo o contexto relacionado e a justificativa para a 

proposta, além de suas principais contribuições. 

1.1 Motivação 

Com a popularização e a crescente penetração da internet em todo o mundo 

[67], mais e mais pessoas têm acesso às suas facilidades e serviços, de super-

metrópoles a pequenos vilarejos. Mas não somente a popularização e a penetração 

da internet merecem destaque. Também, talvez tão importante quanto o 

crescimento, tivemos uma evolução tanto na estrutura física que suporta a internet, 

quanto na quantidade e qualidade das ferramentas disponibilizadas para a 

população de usuários.  

Entre as ferramentas que se tornaram muito populares estão as redes sociais 

virtuais1 (ou CSSN – Computer-Supported Social Networks [68]). Ainda que sua 

história remonte aos primórdios da internet, somente em tempos mais recentes 

pudemos ver o crescimento e a fantástica popularização de algumas dessas redes 

sociais, como o Facebook (vide [48]). Outras redes sociais bastante conhecidas 

incluem Twitter e Orkut, que entre os entre os brasileiros tem boa parte de seus 

usuários. 

Um dos fatos que promove a popularização das redes sociais é a 

possibilidade de construir aplicações que utilizam as APIs dessas redes. Todas as 

redes sociais citadas permitem que se desenvolvam aplicações que executam não 

só em computadores pessoais, como as aplicações convencionais, mas também em 

dispositivos móveis e disponibilizadas para os usuários em web sites. Essas 

aplicações web, em sua maioria acessam dados dos usuários que estão 

                                            

1
 Chamadas de agora em diante somente por Redes Sociais 
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armazenados nas redes sociais, fazendo-se necessário que usuários definam os 

limites que uma aplicação possa chegar, concedendo ou não o acesso a seus dados 

pessoais. 

 

1.2 Problema 

No tocante às aplicações que executam em redes sociais, um fato que 

preocupa os usuários é qual o tipo de acesso que ele pode dar a um determinado 

recurso seu que está publicado em uma rede social. Mais importante ainda é a forma 

pela qual uma dessas aplicações utiliza seus dados de autenticação, ou se é 

confiável utilizar um mecanismo A ou B para permitir o acesso aos seus dados 

pessoais.  

Do ponto de vista dos desenvolvedores de aplicações, estas questões podem 

ser mais importantes ainda. À preocupação de utilizar de forma segura os dados dos 

usuários que porventura usarão suas aplicações soma-se o desejo de permitir que 

usuários de várias redes sociais diferentes possam utilizar os mecanismos de 

autenticação das próprias redes sociais para proceder à autenticação em aplicações 

de terceiros.  

Este último problema descrito é o problema que este trabalho tenta 

solucionar, mostrando como uma aplicação pode utilizar os mecanismos de 

autenticação disponibilizados pelas redes sociais, para construir aplicações que 

participem de várias redes sociais ao mesmo tempo. 

1.2.1 Contexto 

Este trabalho foi resultado do trabalho realizado pelo autor no 

desenvolvimento da aplicação Futweet. Essa aplicação, desenvolvida pelo autor e 

colegas, permitiu um maior entendimento do ambiente de desenvolvimento 

disponibilizado pelas mais diversas redes sociais através de APIs e ferramentas, 

bem como um maior entendimento dos diferentes mecanismos de autenticação 

suportados por tais redes sociais.  
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Durante o desenvolvimento do Futweet, houve a necessidade de integrar sua 

autenticação com à autenticação de várias redes sociais. Assim, se fez necessário 

um estudo dos mecanismos de autenticação existentes em redes sociais existentes 

para aplicações que, a exemplo do Futweet, executam simultaneamente em mais de 

uma rede social. Desse modo, a elaboração deste trabalho foi uma conseqüência 

direta da construção da aplicação Futweet. 

O Futweet será descrito em detalhes no Capítulo 4. 

1.3 Objetivo 

Permitir que usuários de várias redes sociais diferentes possam utilizar os 

mecanismos de autenticação existentes nas próprias redes sociais, em aplicações 

construídas por terceiros que estão presentes em mais de uma rede social. 

1.4 Metodologia 

A metodologia utilizada neste trabalho apresenta os seguintes passos: 

1. Estudo das principais ferramentas de autenticação existentes nas 

redes sociais e também de temas relacionados à autenticação; 

2. Após esse estudo, é proposto um esquema de autenticação para 

aplicações que estão presentes em várias redes sociais; 

3. O esquema proposto no passo anterior é validado através do esquema 

de autenticação da aplicação Futweet. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: 

 No Capítulo 2, descrevemos o background teórico relacionado aos 

mecanismos de autenticação em redes sociais, mostrando como é 
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realizada a autenticação em redes sociais selecionadas, além de 

conceitos que são comuns aos vários tipos de autenticação 

apresentados; 

 No Capítulo 3, temos uma descrição das aplicações ditas multi-redes-

sociais, e propomos um esquema de autenticação para esse tipo de 

aplicação. Também é descrito como se dá o processo de criação de 

aplicações nas redes sociais escolhidas; 

 No Capítulo 4, apresentamos o Futweet e como se deu a 

implementação do esquema proposto no Capítulo 3, bem como uma 

pequena avaliação dos resultados obtidos com a aplicação; 

 O Capítulo 5 traz as considerações finais e uma descrição de 

eventuais trabalhos futuros.  
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2 AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM 

REDES SOCIAIS VIRTUAIS 

Este capítulo tem como objetivo descrever os mecanismos de autenticação, 

autorização e acesso às API’s presentes nas principais redes sociais existentes, 

bem como os conceitos mais relevantes relacionados ao tema proposto. 

2.1 Autenticação e Autorização 

Segundo [5], autenticação é o processo que envolve a verificação da 

identidade de um usuário ou de um serviço quando do acesso a um determinado 

recurso. Este processo é fundamentado na idéia de que o usuário (ou serviço) que 

acessa tal recurso possui uma informação que é única a ele, e que serve como uma 

credencial de acesso que o distingue dos outros usuários [5]. Vários mecanismos 

podem ser utilizados para autenticar usuários, tais como uma combinação de 

usuário/senha, uma chave criptográfica secreta, um token de autenticação ou até 

mesmo dados biométricos do usuário [5].  

Uma vez que o usuário encontra-se devidamente identificado e autenticado, 

ocorre o processo de autorização, que define os serviços e recursos aos quais o 

usuário previamente identificado terá acesso. Os processos de autenticação e 

autorização geralmente ocorrem em conjunto, com a autenticação ocorrendo 

primeiro [5]. 

Alguns exemplos de serviços que ilustram os processos de autenticação e 

autorização são os seguintes [6]: 

 Impressão: somente membros de um determinado grupo de usuários 

podem acessar uma determinada impressora. 

 Acesso remoto a arquivos: somente determinados usuários podem 

realizar operações em um sistema de arquivos remoto. Grupos de 

usuários podem ter também privilégios distintos, como por exemplo, 
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um grupo de usuários pode escrever enquanto outro grupo de usuários 

é restrito somente à leitura de arquivos. 

 Email: Somente o destinatário de email deve ter acesso ao email a ele 

endereçado. 

 

Figura 2-1 - Autenticação e autorização (traduzido de [15]) 

 

No contexto de redes sociais, os processos de autenticação e autorização 

estão relacionados principalmente ao acesso às informações pessoais dos usuários, 

tais como suas listas de contatos, mensagens e atualizações de status, fotos e 

outros itens [7][8]. O acesso a essas informações se dá geralmente por meio de 

API’s [7][8] disponibilizadas pelas diferentes redes sociais.  

Em seções posteriores veremos como se dá o acesso às diferentes API’s das 

redes sociais utilizadas neste trabalho, que foram escolhidas tendo em base a 

popularidade das mesmas em nosso país, além da existência de uma documentação 

abrangente e uma comunidade ativa de desenvolvedores de aplicações. 
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A seguir, temos uma breve descrição das redes sociais escolhidas, que foram 

o Twitter, o Orkut e o Facebook. Logo após, temos uma visão generalizada de 

alguns protocolos e técnicas que podem ser utilizados na autenticação de usuários, 

tanto em aplicações e serviços web como em aplicações convencionais.  

2.2 Twitter 

O Twitter é uma rede social de propósito geral, onde os usuários podem 

publicar atualizações e receber mensagens (em tempo real) de outros usuários, 

através do site da rede social (http://twitter.com), mensagens de texto (SMS) ou 

aplicativos de terceiros. A construção de aplicativos se tornou possível devido à 

disponibilização, por parte do Twitter, de uma API, com funcionalidades semelhantes 

às do website da rede social. Fato esse trouxe mais visibilidade e exposição do 

Twitter como uma plataforma de desenvolvimento para aplicações.  

O grande número de aplicações construídas sobre a plataforma do Twitter é 

um dos fatores que possibilitam uma crescente popularidade dessa rede social. 

Segundo relatórios recentes, o Twitter é uma das redes sociais que mais crescem no 

Brasil, atingindo cerca de 8,6 milhões de usuários [70]. 

2.3 Orkut 

Assim como o Twitter, o Orkut é uma rede social de propósito geral. Além da 

possibilidade de publicar atualizações e receber mensagens de outros usuários, 

existe no Orkut a possibilidade de usuários criarem comunidades, publicarem fotos e 

vídeos. Além dessas funcionalidades, também é possível criar aplicações que 

executam dentro da rede social. As aplicações são construídas usando a API 

denominada OpenSocial, que também está presente em outras redes sociais 

(MySpace, Sonico, Ning, por exemplo).  

O Orkut é a rede social mais popular no Brasil, com cerca de 29,4 milhões de 

usuários. 

http://twitter.com/
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2.4 Facebook 

O Facebook, também como o Twitter e Orkut, é uma rede social de propósito 

geral em que os usuários podem postar atualizações, enviar mensagens para outros 

usuários e também utilizar aplicações desenvolvidas por terceiros. É uma das redes 

sociais mais populares do mundo, com mais de 400 milhões de usuários ao redor do 

globo. No Brasil, são cerca de 9 milhões de usuários [70]. 

Das redes sociais escolhidas para este trabalho, o Facebook, juntamente com 

o Twitter, é uma das que mais disponibiliza recursos para os desenvolvedores de 

aplicações, como um conjunto de API’s e SDK’s para diversas linguagens de 

programação. Tal fato tornou o Facebook uma das principais plataformas de 

desenvolvimento de aplicações para redes sociais. 

Nas próximas seções, veremos alguns protocolos e técnicas de autenticação, 

que são usadas também na autenticação nas redes sociais supracitadas. 

2.5 Autenticação HTTP: Basic e Digest 

O protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol, descrito em [21]), utilizado 

para a comunicação e transferência de dados na web, inclui em sua descrição ([20] 

e [21]) um esquema de autenticação de usuários para o acesso de recursos 

protegidos. Tal esquema de autenticação utiliza-se da inclusão de dados no 

cabeçalho (ou header) tanto da requisição feita pelo usuário, através de um cliente, 

quanto da resposta a essa requisição, enviada pelo servidor.  
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Figura 2-2 - Autenticação HTTP (adaptada de [22]) 

 

Há dois tipos de autenticação HTTP: Basic e Digest. Na autenticação tipo 

Basic, o par usuário/senha é enviado pelo cliente para o servidor usando a 

codificação Base64 [23], na forma de texto plano (plaintext). Pelo fato de os dados 

do usuário trafegarem na rede em texto plano, o tipo Basic de autenticação é 

considerado um dos mais inseguros, fazendo com que seja possível que um terceiro 

componente (além do cliente e do servidor) que se intromete na comunicação entre 

os comunicantes consiga facilmente capturar o par usuário/senha do usuário, 

fazendo com que todos os recursos que foram protegidos por esse tipo de 

autenticação se tornem acessíveis para o intruso. 

Como alternativa ao esquema Basic, a especificação HTTP define também o 

esquema Digest, no qual os dados de autenticação (além de outros dados, como o 

recurso acessado) são criptografados utilizando uma função hash irreversível (como 

MD5 [1] ou SHA [2]) antes do seu envio pelo cliente através da rede. O servidor, por 

sua vez, realiza os mesmos cálculos que foram realizados pelo cliente (função hash 

e outros) e compara com os dados do cliente. Caso os dados gerados sejam iguais, 

a identificação foi positiva e o recurso ao qual foi solicitado o acesso é 

disponibilizado. 
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Mesmo sendo um método inseguro de autenticação, a autenticação HTTP 

Basic foi o principal meio de acesso à API do Twitter, até meados de agosto de 

2010, quando a autenticação Basic foi substituída pelo protocolo OAuth [24]. 

2.6 Kerberos 

Kerberos2 é um protocolo de autenticação de usuários desenvolvido 

inicialmente pelo MIT3, baseado em um modelo proposto por Needham e 

Schroeder4, modelo esse em que há possibilidade do estabelecimento de uma 

comunicação autenticada entre dois nós quaisquer de uma rede, além de ser 

possível a verificação de integridade do conteúdo por um terceiro (third party). A 

troca de mensagens entre os nós se dá através do uso de chaves criptográficas 

simétricas.  

A autenticação no Kerberos envolve algumas entidades. Uma delas é o 

chamado principal, que é o sujeito cuja identidade é identificada. Esse sujeito pode 

ser um usuário ou mesmo um serviço. A identificação do principal é feita por uma 

entidade confiável (trusted third party), que compreende um servidor de autenticação 

(AS – Authentication Server) e um componente denominado gerador de tickets5 

(TGS – Ticket Granting Service). Outra entidade presente no processo é o servidor 

de distribuição de chaves (KDS – Key Distribution Server), que armazena as 

credenciais dos usuários e dos serviços que serão acessados. 

                                            

2
 Na mitologia grega, Kerberos (ou Cérbero) é o nome do cão de três cabeças que guardava 

os portões do Hades, impedindo que quem os ultrapassasse pudessem voltar. 

3
 Massachussetts Institute of Technology 

4
 Nedham-Schroeder Symmetric Key Protocol [9] 

5
 Um ticket é um registro que auxilia no processo de autenticação de um cliente com um 

servidor. Compreende a identificação do usuário, uma chave de sessão (session key), um timestamp 

e outras informações [11] 
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O processo de autenticação de serviços que utilizam Kerberos é feito em pelo 

menos dois estágios [12]: o primeiro trata da aquisição de um ticket de geração de 

tickets (ticket TGS) que será utilizado na troca de tickets de acesso aos serviços. O 

segundo estágio é a aquisição de um ticket de serviço (service ticket) para o serviço 

desejado, usando o ticket TGS obtido no estágio anterior. No primeiro estágio, é 

necessário que o usuário forneça suas credenciais (como o par usuário/senha, por 

exemplo) para que o ticket TGS seja gerado. No caso de um acesso a um serviço 

para o qual não há um ticket de serviço disponível, se já existe o ticket TGS, não há 

a necessidade de se fornecer as credenciais do usuário novamente. 

O protocolo de autenticação do Kerberos está resumido na figura a seguir:   

 

 

 

 

 

 

 

De forma um pouco mais detalhada, o processo de autenticação é o seguinte 

(baseado e adaptado de [12] e [6]): 

1º Estágio: Obtenção do ticket inicial 

1. O usuário, previamente, estabelece um principal e uma chave privada 

(normalmente um hash de sua senha), que serão armazenados no 

servidor de distribuição de chaves (KDS). No KDS também estão as 

chaves privadas dos serviços que o usuário poderá acessar usando 

Kerberos; 

 

Figura 2-3 - Protocolo de autenticação do Kerberos (extraído de [12]) 

 

 

1. Requisição de Ticket TGS 

2. Ticket TGS 

3. Requisição de Ticket para o servidor 

4. Ticket para Servidor 

5. Requisição para o serviço 
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2. O usuário faz uma requisição de login ao KDS a partir de sua estação 

de trabalho (workstation – WS), pedindo uma chave para a sessão e 

um ticket TGS; 

3. O KDS procura em seus registros a chave privada do usuário e cria 

uma chave temporária para a sessão, além de um ticket TGS; 

4. O KDS envia um pacote de resposta com o ticket TGS e com a chave 

de sessão temporária; 

5. A WS do usuário solicita ao usuário que forneça sua senha, a partir da 

qual será extraída sua chave privada (no formato de um hash, por 

exemplo, como definido no passo 1); 

6. A WS do usuário decripta o pacote recebido no passo 4 com a chave 

privada obtida no passo 5 e compara os dados com os valores 

solicitados no pacote inicial (comparação do timestamp da resposta do 

servidor com o timestamp do pacote inicial, além de outros dados que 

também foram no pacote inicial e foram corretamente criptografados 

pelo servidor, a partir da chave privada do cliente). No final desse 

processo, se os dados forem válidos, o usuário tem uma chave 

temporária para a sessão e um ticket TGS. 

2º Estágio: Acesso a um serviço que utiliza Kerberos 

1. A WS do usuário prepara uma mensagem chamada autenticador 

(authenticator), que contém a identificação do cliente, a identificação do 

serviço desejado, um timestamp e o endereço IP, criptografados com a 

chave temporária para a sessão (que foi obtida no estágio anterior). 

Uma segunda mensagem, contendo o autenticador e o ticket TGS, é 

enviada para o TGS; 

2. O TGS decifra a mensagem recebida pelo cliente usando sua chave 

privada, extraindo o autenticador. A partir dos dados do autenticador, o 

TGS envia como resposta ao cliente um ticket (client-to-server ticket - 

cst) que será utilizado pelo cliente para enviar mensagens ao serviço 
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desejado, além de uma chave de sessão para a comunicação cliente-

servidor; 

3. De posse do ticket cliente-servidor (cst), o cliente inicia a comunicação 

com o servidor que provê o serviço desejado, enviando esse ticket e 

um novo autenticador, criptografado com a chave de sessão obtida no 

passo anterior; 

4. O servidor decifra com sua chave privada o ticket recebido, extraindo a 

chave de sessão cliente-servidor. Com a chave extraída, o autenticador 

é decifrado e uma mensagem de confirmação é enviada de volta para 

o cliente, contendo um timestamp e criptografado com a chave de 

sessão cliente-servidor; 

5. O cliente decifra a mensagem utilizando a chave de sessão cliente-

servidor para verificar se o timestamp foi corretamente atualizado. Em 

caso positivo, a identificação do servidor por parte do cliente é 

confirmada e as requisições ao serviço desejado podem ser realizadas. 

Embora o Kerberos seja um protocolo consolidado (com mais de 20 anos de 

sua especificação inicial), o desenvolvimento de aplicações que o utiliza não se 

tornou popular. Um dos fatos que não propicia a popularização de aplicações com 

Kerberos é a necessidade de alterar o código das aplicações adicionando as 

chamadas apropriadas às bibliotecas do Kerberos[16]. Sendo assim, as principais 

implementações de Kerberos estão relacionadas ao serviço em si (KDC, AS, TGS), 

e não às aplicações que o utilizam.  

As principais implementações open source do Kerberos estão listadas na 

tabela que se segue: 
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Implementação Comentários 

MIT Kerberos [17] Implementação de referência, desenvolvida pelo 

MIT. Versão atual suporta a versão 5 da 

especificação (RFC 4120) 

Heimdal [18] Desenvolvido inicialmente por um grupo sueco, 

como uma alternativa para o produto do MIT, por 

questões da regulamentação norte-americana da 

exportação de produtos que utilizam criptografia. 

Também implementa a versão 5 da 

especificação 

GNU Shishi [19] Implementação da GNU Foundation. Versão 1.0 

do servidor bem recente, lançada em 

20/05/2010. Implementa a versão 5 da 

especificação. 

Tabela 2-1 - Implementações open source do Kerberos 

O design do protocolo Kerberos apresenta alguns conceitos que têm 

analogias com o design de protocolos e técnicas de autenticação que são utilizados 

em redes sociais virtuais, como o Single Sign-On, OpenID e OAuth, que são 

descritos, entre outros, nas seções a seguir.  

2.7 Single Sign-On 

Segundo [4], Single Sign-On (SSO) é o processo pelo qual um usuário é 

autenticado uma vez em sua estação de trabalho e, a partir desse momento, 

automaticamente é garantido seu acesso às aplicações que lhe são disponíveis, 

sem que haja a necessidade de entrar com seus dados de autenticação (ou 

credenciais de acesso) novamente. Tal fato diminui, do ponto de vista do usuário, a 

necessidade de o mesmo lembrar-se de várias senhas, uma para cada serviço. 

Um fluxo genérico de autenticação em sistemas SSO se dá da seguinte forma 

[26]: 
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1. O usuário realiza a autenticação no serviço que deseja utilizar (ou uma 

entidade autenticadora, como será visto mais adiante); 

2. O usuário solicita um serviço ou recurso; 

3. A identificação do usuário é processada; 

4. O usuário tem acesso (ou não, dependendo da resposta afirmativa ou 

negativa dada no passo anterior) ao serviço solicitado. 

 

Figura 2-4 - Fluxo genérico de autenticação SSO (retirado de [26]) 

Em [25], temos uma descrição de algumas das arquiteturas que são 

propostas para soluções SSO. As arquiteturas ali descritas são divididas em dois 

grupos: SSO Simples e SSO Complexo. No SSO Simples, temos uma única 

entidade autenticadora, que pode ter um ou vários servidores de autenticação. Em 

caso de haver mais de um servidor de autenticação, a base de dados com as 

credenciais dos usuários deverá ser replicada para cada servidor. 

Nas arquiteturas complexas de SSO, em que há mais de uma entidade 

autenticadora, temos o SSO baseado em tokens, onde o usuário troca suas 

credenciais de acesso na entidade autenticadora principal por um token que será 

utilizado na autenticação nas demais entidades autenticadoras; o SSO baseado 

numa infra-estrutura de chave pública (PKI – Public Key Infrastructure), onde o 

usuário recebe da entidade autenticadora principal um certificado e uma chave 

privada que serão utilizados nas autenticações das subseqüentes entidades 

autenticadoras; SSO com sincronização de senhas entre as entidades 
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autenticadoras, quando há mais de uma credencial para um usuário; SSO com 

cache de credenciais no lado do cliente e SSO com cache de credenciais pelo 

servidor. 

Segundo as arquiteturas propostas, Kerberos pode ser utilizado como uma 

das técnicas de SSO, através da troca de tokens para diversos serviços. A tabela a 

seguir lista, além do Kerberos, outros exemplos de várias arquiteturas de SSO. 

 

Arquitetura de SSO Exemplo 

Simples Sistema Operacional (Login único para utilizar todos os 

serviços/aplicativos) 

Complexo baseado em token Kerberos, Windows Live (antigo Passport .NET) 

Complexo baseado em PKI Windows 2000, Windows.NET 

Complexo com sincronização de 

senhas 

PassGo, PSynch 

Complexo com cache de credenciais 

no cliente 

Windows XP, Entrust 

Complexo com cache de credenciais 

no servidor 

Tivoli SecureWay SSO 

Tabela 2-1 - Arquiteturas de SSO (baseado em [25]) 

No ecossistema de aplicações e serviços web, temos vários exemplos de uso 

do SSO, entre os quais podemos citar: Contas do Google (Google Accounts) [27] e 

Cadastro único Globo.com [28]. Cada um deles permite o acesso aos diversos 

serviços providos pelas respectivas organizações, sem que o usuário necessite 

entrar com suas credenciais para cada serviço diferente.  

No caso das Contas do Google, no tocante à sua rede social (Orkut [29]), o 

acesso do usuário se dá através do login em sua conta através dos meios 

convencionais (login/senha) – ou por via do SSO, caso ele já esteja propriamente 
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autenticado e identificado. Já o acesso a sua API se dá pela plataforma denominada 

OpenSocial [30], que será explicada posteriormente. 

2.8 OpenID 

OpenID [31] é um esforço de um conjunto de organizações com o objetivo de 

permitir aos usuários a utilização de uma conta já existente para fazer login em 

vários sites, sem a necessidade de criar novas contas e/ou senhas. Um usuário do 

OpenID tem a possibilidade de limitar a quantidade de informação (como o nome e o 

endereço de email) que é disponível para cada site visitado ou acessado que o 

utiliza como mecanismo de autenticação. 

A terminologia das principais entidades envolvidas na autenticação OpenID é 

dada a seguir [32]: 

 Usuário final: a pessoa que deseja provar sua identidade a um 

consumidor (consumer); 

 Identificador: uma URL que o usuário final tentará provar que é o dono. 

É o principal componente da autenticação OpenID, podendo ser 

provido por qualquer servidor que implementa o protocolo, sendo uma 

solução independente de servidor (um usuário pode ter um 

identificador OpenID em qualquer servidor que ofereça o serviço de 

autenticação); 

 Identificador proposto (claimed identifier): um identificador que o 

usuário diz que possui e que será verificado pelo consumidor; 

 Identificador verificado (verified identifier): um identificador  que foi 

provado ao consumidor que é possuído pelo usuário solicitante; 

 Consumidor: um serviço web que quer provar que o usuário possui o 

identificador proposto; 
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 Provedor de identidade: servidor OpenID que garante ao consumidor 

se o usuário final possui ou não o identificador proposto; 

 User-Agent: O web browser do usuário final. 

 

A autenticação com OpenID (versão 1.1 da especificação) pode ser feita em 

dois modos, um modo “burro” (dumb) e um modo inteligente (smart). O fluxo de cada 

um desses modos é como se segue (baseado em [33]): 

Modo de autenticação dumb: 

1. O usuário final entra com seu identificador – que foi previamente 

concedido após o cadastro no Provedor de Identidade – no site do 

consumidor; 

2. O consumidor faz uma requisição HTTP à URL que está descrita no 

identificador do usuário. Na resposta da requisição à URL, uma página 

HTML é retornada, com uma tag em sua seção HEAD6, que faz 

referência ao Provedor de Identidade (“openid.server”); 

3. O consumidor então encaminha o user-agent para a URL adquirida no 

passo anterior, acrescida de alguns parâmetros: openid.mode, 

openid.identity e openid.return_to, que denotam respectivamente o 

modo de operação do OpenID (como checkid_setup, para a checagem 

da identificação do usuário) , o identificador dado pelo usuário e a URL 

à qual o Provedor de Identidade irá redirecionar o user-agent após a 

autenticação do usuário. O Provedor de Identidade procede à 

autenticação do usuário; 

                                            

6
 A linguagem HTML está definida em [34] e o protocolo HTTP está descrito em [21] 
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4. O user-agent é redirecionado para a URL openid.return_to do passo 

anterior, com alguns parâmetros adicionados pelo Provedor de 

Identidade. Os parâmetros são: openid.mode (que agora tem um valor 

como id_res, relativo à identificação do usuário), openid.return_to, 

openid.identity, openid.signed, openid.assoc_handle e openid.sig. Os 

parâmetros openid.signed, openid.assoc_handle e openid.sig estão 

relacionados a uma assinatura que é calculada pelo Provedor de 

Identidade. Tal assinatura deverá ser verificada no último passo; 

5. O Consumidor faz uma requisição ao Provedor de Identidade, 

passando como parâmetros os dados recebidos anteriormente 

(openid.signed, openid.assoc_handle, openid.sig). O Provedor de 

Identidade compara os dados recebidos com os seus próprios dados. 

Se os dados forem válidos, a verificação do usuário está concluída e o 

usuário é um usuário válido. 

 

 

Figura 2-5 - Autenticação "dumb" OpenID 1.1 
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Modo de autenticação “smart”: 

A autenticação “smart” tem um fluxo semelhante ao fluxo da autenticação 

“dumb”. No modo “smart”, o consumidor estabelece uma chave compartilhada em 

conjunto7 com o Provedor de Identidade, que será utilizada para decriptografar a 

assinatura recebida no passo 4 da autenticação “dumb”, eliminando a necessidade 

da requisição que seria realizada no passo 5. 

A chave compartilhada pode ser definida entre o consumidor e o provedor de 

identidade a qualquer momento (não necessariamente durante uma autenticação), e 

normalmente tem uma validade estabelecida (para aumentar a segurança, fazendo 

com que chaves mais antigas sejam invalidadas, diminuindo a ocorrência dos 

chamados replay attacks [35]). 

Uma confusão que normalmente ocorre é a tentativa de classificar o OpenID 

como uma implementação de SSO [38]. Enquanto o objetivo do OpenID é diminuir a 

quantidade de senhas que um usuário possui (fazendo com que em um cenário ideal 

só exista uma única conta/cadastro para um determinado usuário), o objetivo do 

SSO é fazer com que um usuário não precise entrar mais de uma vez com seus 

dados de autenticação. O que não implica que não se possa fazer uso do OpenID 

para implementar sistemas SSO. 

 

2.9 OAuth 

Vimos que o OpenID como mecanismo de autenticação resolve o problema 

da cessão dos dados de autenticação do usuário para vários serviços diferentes, 

através da utilização de uma única conta e de um serviço que garante a identificação 

de um usuário. Entretanto, para a utilização no acesso a APIs, o OpenID traz alguns 

                                            

7
 Na troca da chave entre o Consumidor e o Provedor de Identidade, pode ser usado o 

algoritmo de troca de chaves Diffie-Helman [36]. A assinatura dos dados é feita usando o mecanismo 

HMAC [37]. 
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problemas, como por exemplo, na autenticação HTTP Basic e formas baseadas 

nela, há a necessidade de fornecer uma senha para acesso aos recursos da API. 

Mas OpenID não trabalha com o fornecimento de senhas. Para tanto, foi proposto o 

protocolo OAuth.   

O protocolo  OAuth foi projetado para resolver o problema do acesso de um 

usuário (ou de uma aplicação ou serviço em nome do usuário) a recursos de sua 

propriedade (geralmente através de uma API fornecida por um determinado serviço 

no qual o usuário tem uma conta) [39]. 

Os componentes da terminologia OAuth (versão 1.0) são os seguintes [39]: 

 Cliente: um cliente HTTP capaz de fazer requisições OAuth 

autenticadas; 

 Servidor: um servidor HTTP capaz de aceitar requisições OAuth 

autenticadas; 

 Recurso protegido (protected resource): um recurso com acesso 

restrito que pode ser obtido por meio de uma requisição OAuth 

autenticada; 

 Dono do recurso (resource owner): uma entidade (normalmente um 

usuário) capaz de acessar e controlar os recursos protegidos e que usa 

suas credenciais para autenticar no servidor; 

 Credenciais: um par constituído por um identificador único e um 

segredo correspondente. Segundo a versão 1.0 da especificação, as 

credenciais podem ser do cliente, temporárias ou tokens; 

 Token: um identificador único que é dado pelo servidor e utilizado pelo 

cliente para associar as requisições autenticadas com o dono do 

recurso. 
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Os três principais componentes são o cliente, o servidor e o dono do recurso. 

Os componentes estão esquematizados na figura a seguir: 

 

Figura 2-6 - Principais componentes OAuth (retirado de [40]) 

 

A autenticação OAuth envolve dois conjuntos de passos distintos. O primeiro 

envolve a obtenção das credenciais de acesso (ou access_token, na versão anterior 

da especificação) e a utilização das credenciais de acesso nas requisições ao 

servidor. O processo de obtenção das credenciais de acesso é descrito a seguir: 

1. O cliente estabelece um identificador e um segredo associado em 

conjunto com o servidor. O par identificador/segredo será utilizado para 

obter credenciais temporárias que serão utilizadas para gerar 

credenciais de acesso e para obter os tokens de autorização do 

usuário; 

2. O cliente faz uma requisição ao servidor solicitando credenciais 

temporárias (ou request_token e request_secret, em versões anteriores 

da especificação); 

3. Servidor responde com as credenciais temporárias para o cliente; 

4. Cliente encaminha o dono do recurso (usuário) para a página de 

autorização do servidor, passando como parâmetro as credenciais 

recebidas no passo anterior; 

5. O dono do recurso realiza a autenticação no servidor e autoriza o 

cliente a ter acesso a seus recursos protegidos e o servidor o 
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redireciona a um callback, enviando como parâmetros a confirmação 

da autorização do dono do recurso; 

6. O callback informa ao cliente que o dono do recurso autorizou o acesso 

aos recursos protegidos. O cliente faz então uma requisição ao 

servidor por credenciais de acesso (acces_token e token_secret), 

utilizando suas credenciais temporárias e o código com a confirmação 

da autorização do dono do recurso; 

7. O servidor responde com as credenciais de acesso, que serão 

utilizadas nas requisições posteriores (sem a intervenção do dono do 

recurso) enquanto as credenciais forem válidas (não-expiradas) ou o 

dono do recurso cancelar a autorização. 

Após a obtenção das credenciais de acesso, o cliente pode fazer requisições 

ao servidor usando essas credenciais para assinar as requisições. O cliente utiliza o 

segredo definido em conjunto com o servidor e o segredo da credencial de acesso 

para assinar a requisição que será enviada para o servidor. A descrição detalhada 

pode ser vista em [39].  



 

 

24 

 

Figura 2-7 - Fluxo de autenticação OAuth 1.0 (retirado de [40]) 

Na Figura 2-7 - Fluxo de autenticação OAuth 1.0 (retirado de [40]), vemos 

esquematicamente o fluxo de autenticação OAuth. Os passos de A a F da figura 

correspondem aos passos 2 a 7 do processo descrito anteriormente. 

Alguns dos principais players no contexto de redes sociais têm adotado 

OAuth como o seu protocolo de acesso a recursos protegidos de um determinado 

usuário. Entre os players podemos destacar Twitter, Facebook, Google (com a API 

OpenSocial) e a Microsoft (com o Windows Live Messenger Connect). Nas 

subseções posteriores temos uma visão geral de como a autenticação ocorre nas 

redes sociais desses players. 

2.9.1 Twitter OAuth 

Entre as principais redes sociais, o Twitter foi uma das primeiras a promover o 

OAuth como um mecanismo de autorização e autenticação e no acesso a sua API 

através de aplicações de terceiros. Até mesmo o surgimento do OAuth teve no 
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Twitter um dos principais incentivadores, representado por um de seus arquitetos-

chefe, que por volta de novembro de 2006 procurava um mecanismo de 

autenticação que não necessitasse que os usuários compartilhassem suas senhas 

(exceto com o próprio site do Twitter) para acessar os métodos de sua API [40]. 

OpenID chegou a ser considerado no processo, mas não resolvia de forma simples a 

necessidade de autenticação sem a senha do usuário (por conta do fluxo de dados 

na autenticação OpenID). 

Com a evolução da especificação e com o crescimento do próprio Twitter, o 

protocolo OAuth vem sendo utilizado não somente no acesso à sua API, mas 

também para utilizá-lo como mecanismo de autenticação, através da iniciativa “Sign-

in with Twitter”. O fluxo da autenticação é descrito na figura que se segue: 

 

Figura 2-8 - Fluxo de autenticação do Twitter (retirada de [42]) 

O fluxo descrito na Figura 2-9 - Autenticação do Facebook com OAuth 2.0 é o 

seguinte: 
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1. Aplicação envia requisição para a página de autenticação da API. Se o 

usuário já está autenticado no Twitter, ele é redirecionado para a 

página de autorização para a aplicação. Caso contrário, o usuário é 

redirecionado à página de login do Twitter. 

2. Caso o usuário autentique corretamente no passo anterior, é dada a 

opção para que o mesmo autorize que a aplicação tenha acesso a 

seus dados pessoais. Se o usuário autorizar a aplicação, o Twitter o 

envia de volta para a página da aplicação, juntamente com os tokens 

de acesso.  

a. Se o usuário não autorizar a aplicação, o Twitter o redireciona 

para uma página que o informa que a aplicação não terá acesso 

a seus dados. 

3. De posse do token de acesso do usuário, a aplicação pode fazer 

requisições ao Twitter em nome do usuário. 

 

2.9.2 Facebook OAuth 

Através da Plataforma Facebook (Facebook Platform), um desenvolvedor 

pode construir uma aplicação que utiliza funcionalidades do Facebook. Em tempos 

anteriores, o Facebook definiu uma API de acesso a essas funcionalidades, 

chamada Facebook Connect [43]. Tal API consistia de um conjunto de bibliotecas 

Javascript que permitiam que um site utilizasse os dados de um usuário do 

Facebook e utilizasse a própria rede social para identificá-lo. Na conferência para 

desenvolvedores F8 de 2010, ocorrida em abril, o Facebook anunciou que estaria 

descontinuando o Facebook Connect, que seria substituído pelo Facebook for 

Websites [44]. O Facebook for Websites é um conjunto de bibliotecas que inclui, 

entre outros, autenticação de usuários e widgets que podem ser inseridos em um 

site. 
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Na autenticação, o Facebook utiliza a versão 2.0 do protocolo OAuth [41]. 

Ainda que em fase de definição, esta versão torna um pouco mais simples a troca de 

mensagens entre o cliente e o servidor, utilizando SSL para a comunicação e não 

necessitando dos esquemas complexos de assinatura e troca de tokens que são 

utilizados na versão 1.0 [45].  

O fluxo de aquisição das credenciais de acesso (access_token) é o seguinte 

[45]: 

1. A aplicação é registrada no Facebook, recebendo uma identificação 

(ID) e um segredo associado; 

2. A aplicação redireciona o usuário para a página de autorização do 

Facebook, passando o ID da aplicação e uma URL à qual o usuário 

será redirecionado após a autorização; 

3. Se o usuário autorizar a aplicação, ele é redirecionado à URL passada 

anteriormente, com um código de verificação passado como 

argumento; 

4. A aplicação faz uma requisição ao Facebook passando o código de 

verificação recebido e recebe em troca um token de acesso e um 

segredo associado ao token. Esse objeto será utilizado no acesso às 

funcionalidades da API.  

 

Figura 2-9 - Autenticação do Facebook com OAuth 2.0 
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2.9.3 OpenSocial 

OpenSocial é um conjunto de APIs utilizadas para construir aplicações 

sociais, que executam em redes sociais [30]. As redes sociais que permitem o 

desenvolvimento de aplicações OpenSocial são chamadas de contêiners 

OpenSocial (OpenSocial Containers). Um dos principais contêiners é o Orkut, a rede 

social do Google. 

O Orkut, a exemplo do Facebook, permite que aplicações sejam 

desenvolvidas e executem dentro de seu ambiente. As aplicações que necessitam 

comunicar-se com um servidor externo ao contêiner definido pelo Orkut usam OAuth 

para identificar-se com o servidor. Como na comunicação não há a participação do 

usuário, esse tipo de autenticação é chamado de 2-legged OAuth8 (onde os dois 

componentes são o contêiner e o servidor utilizado pela aplicação).  

2.9.4 Windows Live Messenger Connect 

Dos grandes players citados anteriormente, a Microsoft foi um dos últimos a 

entrar no negócio de redes sociais. Entretanto, a rede de usuários construída ao 

longo dos anos que utilizam os serviços da empresa (como o Windows Live 

Messenger e Windows Live Hotmail) tornou-se gigantesca, com cerca de 500 

milhões de usuários [3]. Os serviços hoje disponíveis provêem a integração com 

outras redes sociais e serviços web (Twitter, PhotoBucket [64], Wordpress [65] e 

Flickr [66], entre outros), além da possibilidade de construção de aplicações 

semelhantes às que usam o Twitter, através do Windows Live Messenger Connect. 

OAuth foi o protocolo escolhido para a autenticação do Windows Live 

Connect. O fluxo de autenticação é semelhante ao da autenticação do Twitter. 

Mais detalhes sobre o serviço podem ser vistos em [46]. 

                                            

8
 O funcionamento padrão do protocolo OAuth é denomidado 3-legged OAuth, por envolver o 

usuário, o cliente e o servidor. Uma implementação desse tipo de autenticação para o Orkut está 

sendo definida. 
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2.10 Ferramentas de autenticação em diversas redes sociais 

Veremos agora dois produtos que se destinam a realizar a integração entre 

autenticações em várias redes sociais: Engage e Gygia. 

2.10.1 Engage 

Criado pela empresa Janrain [71], uma das empresas criadoras da 

especificação OpenID, o Engage provê um conjunto de API’s e widgets para 

websites existentes, facilitando a integração de usuários de redes sociais com as 

contas desses websites.  

São oferecidas algumas versões do produto, incluindo uma versão grátis, 

para pequenos sites e para blogs. Também temos plugins para sistemas de 

gerenciamento de conteúdo (CMS), como o Joomla[72] e o Drupal[73]. De acordo 

com a versão escolhida, o administrador do website que utiliza o Engage tem acesso 

a relatórios sobre os usuários, além de uma API personalizada, entre outros dados.  

Sendo um produto de código fechado, uma análise mais detalhada de suas 

funcionalidades se torna mais difícil. Entretanto, analisando apenas as URL’s que 

são criadas quando da utilização de seus widgets, vemos que o Engage utiliza, para 

a maioria das redes sociais disponibilizadas, o protocolo OpenID. Tal fato explica-se 

pelo fato de a empresa que desenvolveu esse produto ser pioneira na utilização do 

OpenID, bem como na especificação do protocolo. 

Na Figura 2-10 - Widgets de autenticação do Engage, vemos alguns widgets 

disponibilizados pelo Engage. 
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Figura 2-10 - Widgets de autenticação do Engage 

2.10.2 Gygia Connect 

A empresa Gygia oferece de forma semelhante à Janrain, um produto que 

visa prover autenticação em várias redes sociais, o Gygia Connect [74]. Esse 

produto disponibiliza para desenvolvedores uma API com SDK’s em várias 

linguagens, incluindo um SDK para dispositivos móveis. Além disso, também são 

disponibilizados relatórios e estatísticas do uso do produto, como número de 

acessos, dados dos usuários que utilizaram a plataforma, entre outros.  

Por ser também uma ferramenta proprietária, uma análise mais profunda não 

foi possível. Entretanto, assim como o Engage, vemos que também é mais usado o 

OpenID como protocolo de autenticação. 

 

Figura 2-11 - Autenticação com Gygia Connect 
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3 UM ESQUEMA DE AUTENTICAÇÃO PARA 

APLICAÇÕES MULTI-REDES-SOCIAIS 

No capítulo anterior, vimos como se dá a autenticação e a autorização de 

forma geral e também nas várias redes sociais. Neste capítulo e no posterior, 

veremos como se dá a criação de aplicações em algumas redes sociais e 

mostraremos uma solução para o problema da autenticação em aplicações multi-

redes-sociais, além da descrição de como esse problema foi resolvido na aplicação 

Futweet. 

 

3.1 Aplicações multi-redes-sociais 

No contexto desta dissertação, aplicações multi-redes-sociais são aplicações 

que utilizam serviços de várias redes sociais ao mesmo tempo, ainda que o serviço 

utilizado seja somente o de autenticação.  

Em um cenário ideal, aplicações multi-redes-sociais deveriam ignorar a 

separação entre os usuários das diversas redes sociais, tornando possível que um 

usuário de uma rede social interaja com usuários de outras redes sociais (desde que 

tais redes sociais suportem a interação entre usuários). 

O processo de criação de aplicações é diferente em cada uma das redes 

sociais selecionadas. Nas subseções subseqüentes veremos como se dá a criação 

de aplicativos nelas. 

 

3.1.1 Twitter 

Tendo sido desde o princípio uma rede social baseada em API, o Twitter 

fornece uma interface de criação de aplicações, onde é definido o nome, tipo (se é 
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uma aplicação web ou uma aplicação desktop convencional), tipo de acesso (leitura 

e/ou escrita) e – no caso de uma aplicação web – uma URL de callback, para onde o 

usuário será redirecionado, quando o usuário adiciona a aplicação e a autoriza. 

Após a definição desses dados, são fornecidos pelo Twitter o identificador (ou 

consumer_key) e o segredo (consumer_secret) para a utilização da API (via OAuth) 

por meio da aplicação, além dos endereços que serão utilizados para a solicitação 

dos tokens (credenciais temporárias e de acesso). 

3.1.2 Facebook 

Desde o lançamento da “Plataforma Facebook” (Facebook Platform) [47], o 

Facebok tem evoluído e conquistado milhares de desenvolvedores, interessados em 

construir aplicativos que possam atingir uma boa parcela de seus mais de 500 

milhões de usuários [48]. Os desenvolvedores de aplicações têm várias opções de 

ferramentas disponibilizadas pelo próprio Facebook, como um SDK9 Javascript e 

uma extensa documentação. 

As aplicações Facebook podem executar “dentro” do espaço do Facebook. 

Para tanto, o desenvolvedor tem a opção de indicar uma URL em sua aplicação que 

terá um alias na rede social (requisições HTTP feitas ao alias são passadas 

diretamente à aplicação). Mesmo assim, a hospedagem das aplicações (servidores) 

é responsabilidade dos desenvolvedores. 

De forma semelhante ao Twitter, para criar aplicações o usuário também deve 

indicar o nome da aplicação e alguns outros dados, como a URL de callback 

(chamada no Facebook de Connect URL). Após a criação da aplicação, é fornecido 

ao desenvolvedor uma chave e um segredo, que também serão utilizados na 

autenticação OAuth. Outra ação que o desenvolvedor pode realizar é submeter sua 

aplicação ao diretório de aplicações do Facebook. Uma vez submetida e aprovada, a 

                                            

9
 Software Development Kit – conjunto de ferramentas utilizadas no desenvolvimento de 

aplicações 
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aplicação pode ser adicionada por qualquer usuário, aparecendo nas listagens de 

busca de aplicações. 

3.1.3 Orkut 

Impulsionado pelo sucesso das aplicações do Facebook e Twitter (entre 

outros), o Google decidiu adicionar essa capacidade em sua rede social, 

possibilitando que desenvolvedores pudessem implementar aplicativos para atingir 

os milhões de usuários de sua rede.  

Diferentemente do Facebook e Twitter, aplicações do Orkut executam dentro 

da própria rede social, no que é chamado contêiner do OpenSocial. Qualquer 

requisição HTTP que uma aplicação tenha necessidade de realizar precisa ser 

realizada pelo servidor do Orkut que hospeda a aplicação (na verdade, a aplicação 

servida pelo Google é uma cópia em cache da aplicação propriamente dita). O 

contêiner do Google adiciona os parâmetros necessários na requisição, para que a 

comunicação com o servidor externo ao Google seja mais segura (2-legged OAuth).  

Para adicionar uma aplicação no Orkut, basta simplesmente apontar para o 

endereço do arquivo principal. Assim que a aplicação é adicionada, ela passa por 

um processo de aprovação. Caso seja aprovada, ela passa a figurar no diretório de 

aplicações e a ser visível para todos os usuários. Com a finalidade de permitir que 

os desenvolvedores testem suas aplicações antes de submeter a aplicação à 

aprovação do Orkut, é disponibilizado um ambiente de testes, chamado de Orkut 

Sandbox. As mesmas funcionalidades de uma possível versão final da aplicação são 

disponibilizadas no Sandbox. 
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Figura 3-1 - Criação de aplicação Orkut 

 

3.2 Um esquema de autenticação para aplicações multi-redes-sociais 

Tendo visto as diversas formas de autenticação existente e como se dá a 

criação configuração de aplicações em algumas redes sociais, propomos um 

esquema de autenticação para aplicações multi-redes-sociais. Tal esquema deve 

atender os seguintes requisitos: 

 Permitir a utilização de diversos meios de autenticação suportados por 

redes sociais (OAuth, OpenID, HTTP Basic, usuário/senha, etc); 

 Garantir a segurança das informações do usuário, fazendo que 

somente a aplicação tenha acesso aos dados privados do usuário 

(email, tokens de acesso OAuth e outros dados); 

 Promover o mínimo possível de alterações no esquema corrente de 

autenticação em aplicações já existentes; 

 Em aplicações que executam diretamente no contêiner da rede social, 

permitir que usuários possam “sair” da rede social e autenticá-los no 

site da aplicação; 
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A figura a seguir mostra de forma geral o comportamento do esquema 

proposto. 

 

Figura 3-2 - Esquema de autenticação para aplicações multi-redes-sociais 

 

O esquema funciona da seguinte forma: 

 O usuário U de uma determinada rede social RS deseja utilizar uma 

aplicação multi-redes-sociais A e deseja utilizar sua conta na rede 

social RS para autenticar na aplicação; 

 Assim que o usuário visita a aplicação A e indica que utilizará a 

autenticação da rede social RS, a aplicação o encaminha para a rede 

social RS, indicando que utilizará sua autenticação (OpenID,OAuth ou 

outro tipo); 
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 A rede social RS autentica o usuário e o redireciona para a aplicação 

A, para o ponto determinado entre ela e a aplicação 

(callbackAutenticação); 

 Após os trâmites necessários do tipo de autenticação utilizada, o 

usuário U é autenticado na aplicação A, passando a ser conhecido 

agora como usuário da aplicação A. 

O diagrama a seguir mostra minimamente os componentes que uma 

aplicação multi-rede-social deve ter para suportar o esquema proposto. Esse 

diagrama utiliza a notação UML 1.4 [49] para a descrição das classes requeridas. 

 

Figura 3-3 - Diagrama de classes: Esquema de autenticação de aplicação multi-redes-sociais 

As classes encontradas na figura anterior estão divididas em dois pacotes 

distintos: user e authentication. No pacote user, temos a classe principal User, que 

representa um usuário qualquer e está especializada nas classes 

UserSocialNetworkA, UserSocialNetworkB e UserSocialNetworkN, que representam 

um usuário de uma determinada rede social (A, B e N, nesse caso). Cada tipo de 

usuário de rede social tem um conjunto de atributos que o distingue dos demais 

tipos de usuários. Já no pacote authentication temos a classe Authenticator que fica 

responsável por autenticar os vários tipos de usuário existentes. Essa é a estrutura 
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mínima necessária para autenticar usuários provindos de várias redes sociais 

diferentes. 

No próximo capítulo veremos um exemplo de implementação desse esquema 

de autenticação proposto, a aplicação Futweet. 
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4 FUTWEET 

4.1 Apresentação 

Considerando os conceitos abrangidos nos capítulos anteriores, passaremos 

a descrever a aplicação web multi-rede-social Futweet [50]. Essa aplicação, 

desenvolvida pelo autor e alguns colegas foi o principal motivador deste trabalho, 

tendo sido o mesmo uma descrição dos mecanismos utilizados na aplicação. 

Neste capítulo vamos descrever esta aplicação, mostrando as tecnologias 

utilizadas em seu desenvolvimento, alguns elementos de sua interface gráfica, sua 

arquitetura e processo de desenvolvimento, bem como uma descrição da solução 

adotada pela aplicação para o problema relatado nesta dissertação, além de uma 

pequena avaliação dos resultados obtidos. 

4.2 Futweet – o que é e como surgiu 

O Futweet é uma aplicação web multi-rede-social desenhada como um jogo 

de simulação, onde usuários podem dar palpites em relação ao resultado de jogos 

de um campeonato qualquer. Essa aplicação surgiu após conversas entre o autor 

deste trabalho e um colega, durante as quais foi proposto um jogo que utilizasse 

uma rede social para realizar as ações [51]. Um protótipo da aplicação foi 

desenvolvido e uma versão para os usuários foi disponibilizada em meados de 2009. 

Inicialmente, a aplicação foi focada em usuários do Twitter e o campeonato 

escolhido foi o Campeonato Brasileiro de Futebol da Primeira Divisão (Fut – futebol, 

tweet – atualização de status no Twitter). Outras versões da aplicação foram 

desenvolvidas desde a versão inicial, incluindo uma versão para o Campeonato 

Pernambucano de Futebol e para a Copa do Mundo 2010. A versão mais recente da 

aplicação está sendo modelada como uma rede social e, assim que terminada, 

fornecerá uma API para o acesso a seus serviços.  
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Figura 4-1 - Futweet - Tela inicial da versão para o Campeonato Brasileiro 2010 

 

Com a evolução do Futweet, surgiu a necessidade de permitir que outros 

usuários pudessem escolher, além do Twitter, qual a rede social que utilizariam para 

participar do jogo. Esse fato levou ao problema descrito nesta dissertação. As 

próximas seções mostram a solução adotada. 

4.3 Tecnologias utilizadas no desenvolvimento do Futweet 

No desenvolvimento do Futweet, várias decisões de projeto precisaram ser 

tomadas desde a fase inicial. Uma das decisões foi o framework de desenvolvimento 

web a ser utilizado. A decisão sobre o framework a ser usado tinha como requisito 

principal que ele favorecesse a prototipação rápida e tivesse uma boa 

documentação, além de favorecer a integração com a linguagem de programação 

Java, por ter sido esta a principal linguagem de programação utilizada pelos autores 
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do Futweet. A escolha recaiu sobre o framework Grails [52], pelo fato de o mesmo 

atender os requisitos desejados, além do fato de que o autor deste trabalho possuía 

um conhecimento anterior deste framework. 

4.3.1 Grails e MVC 

Grails é um framework de desenvolvimento web desenvolvido na linguagem 

Groovy [53], e que segue o padrão de arquitetura MVC (Model-View-Controller) [54]. 

Também oferece integração com algumas tecnologias sólidas e bem estabelecidas 

no mercado, como Hibernate e Spring. Outro fato que se destaca no framework 

Grails é a grande quantidade de plugins disponíveis, estendendo as funcionalidades 

básicas. Sob o princípio “código acima de configuração” (“code over configuration”), 

Grails facilita o trabalho do desenvolvedor, uma vez que a configuração de alguns 

componentes base (Hibernate e Spring) são gerenciados pelo framework. 

Groovy é uma linguagem de programação dinâmica desenvolvida para a 

plataforma JVM (Java Virtual Machine), tendo sua sintaxe e estilo de programação 

baseada na linguagem Java. Pelo fato de integrar transparentemente com a 

linguagem Java e as bibliotecas desenvolvidas para essa linguagem, aplicações 

escritas em Groovy têm sido beneficiadas, estendendo o benefício ao framework 

Grails. Outro aspecto de Groovy do qual Grails se beneficia é o suporte a DSL 

(Domain-specific language), utilizando DSLs na configuração dos componentes 

subjacentes. 

MVC é um padrão de arquitetura de software descrito inicialmente por Trygve 

Reenskaug em 1979, enquanto trabalhava no PARC (Centro de pesquisa da Xerox, 

em Palo Alto, EUA) [54]. Sua principal finalidade é, segundo o autor, preencher o 

espaço existente entre o modelo mental que um usuário tem dos dados de uma 

aplicação e o modelo digital que existe no computador. 

Os componentes do padrão MVC descrito por suas iniciais são: 

 Model (modelo): representa os dados sobre os quais uma aplicação 

opera; 
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 View (visão): apresenta o modelo para o usuário de uma forma 

passível de interação; 

 Controller (controlador): recebe uma entrada de dados e responde com 

dados provindos do modelo, instruindo as visões a exibi-los para o 

usuário. 

A figura abaixo demonstra o relacionamento entre os componentes descritos 

anteriormente. 

 

Figura 4-2 - Relacionamento entre componentes do MVC (retirado de [55]) 

 

Em Grails, para cada componente da arquitetura do MVC, temos uma 

nomenclatura associada: 

 Model: Domain Classes (classes de domínio). 

 Controller: Controllers e Services (serviços) 

 View: Views 

Os modelos são associados diretamente à base de dados subjacente. Os 

serviços auxiliam no reuso de software, evitando que métodos sejam definidos por 

mais de um controlador. 
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Figura 4-3 - MVC em Aplicações Grails 

 

4.3.2 MySQL 

Para o armazenamento persistente dos dados da aplicação, foi utilizado o 

SGBD (Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados) MySQL [63].O MySQL é 

um SGBD de código livre, disponibilizado sobre a licença GPL e utilizado por muitas 

pessoas e organizações. A escolha pelo MySQL também foi favorecida pelo prévio 

conhecimento e familiaridade do autor com esse SGBD, além de existir conectores 

bastante estáveis para a linguagem Java (e a conseqüente integração com o 

framework Grails). 
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4.4 Arquitetura 

Das várias versões do Futweet, vamos detalhar a versão desenvolvida para a 

Copa do Mundo 2010, pois foi a primeira que se mostrou de fato uma aplicação 

multi-rede-social (capturas de telas das demais versões estão no Anexo A). 

Para um melhor entendimento da arquitetura, dividimos o Futweet em vários 

módulos, cada um deles responsável por um conjunto de operações realizadas pela 

aplicação. Os módulos são os seguintes: 

 Módulo de Gerenciamento de Usuários: responsável por criar usuários 

e gerenciar seus dados pessoais; 

 Módulo de Palpites: responsável por criar e atualizar os palpites 

válidos, que serão utilizados no processamento da rodada e do 

ranking; 

 Módulo de Autenticação: responsável por autenticar o usuário na 

aplicação após a devida autorização nas redes sociais; 

 Módulo de Integração com Redes Sociais: responsável por coletar os 

dados do usuário nas redes sociais. Seu funcionamento é relacionado 

ao módulo de autenticação; 

 Módulo de Convites: responsável por gerenciar os convites que podem 

ser enviados pelos usuários para que outros participem do jogo; 

 Módulo de Envio de SMS: responsável pelo envio de mensagens de 

texto (SMS); 

 Módulo de Processamento de Resultados: responsável pelo 

processamento dos palpites enviados pelos usuários; 

 Módulo de Interface com o Usuário: não é um módulo propriamente 

dito, mas um meta-módulo, que apresenta aos usuários as informações 

geradas pela aplicação. 
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Figura 4-4 - Módulos do Futweet 

 

Os módulos descritos não são especificamente as classes de domínio, 

controladores e visões, mas sim uma visão mais comportamental da aplicação. Em 

cada módulo podem estar presentes cada um dos tipos de componentes do padrão 

MVC adotado por Grails. 

Os módulos que serão descritos com detalhes são os módulos de 

autenticação e de integração com redes sociais, por estarem diretamente 

relacionados ao tema desta dissertação. Além desses dois módulos, partes 

relevantes do módulo de gerenciamento de usuários, que tem conexões com o 

módulo de autenticação também serão explicadas. 

Nas figuras a seguir, vemos o diagrama de classes das classes de domínio do 

Futweet relacionadas ao usuário e também o diagrama de classes dos serviços e 

controladores dos módulos de autenticação e de integração com as redes sociais. A 

descrição das classes nos diagramas vem logo após as figuras. 
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Figura 4-5 - Diagrama de classes das classes de domínio relacionadas ao usuário 



 

 

46 

 

Figura 4-6 - Diagrama de classes dos controladores e serviços de autenticação 

 

4.4.1 Classes do Futweet 

Como toda aplicação Grails, o Futweet tem em sua estrutura classes de 

domínio, serviços e controladores (no Anexo C temos a descrição da estrutura de 

uma aplicação Grails qualquer). As principais classes encontradas no Futweet são 

descritas a seguir. 
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4.4.1.1 Classes de domínio 

Classes relacionadas ao Usuário: 

 User: Representa um usuário da aplicação. Tem como atributos os 

dados pessoais do usuário, como nome, endereço, nome de usuário, 

email, senha e outros. É a principal classe da aplicação e é 

especializada em classes que representam os usuários vindos das 

redes sociais. 

 TwitterUser: Usuário do Futweet que utiliza sua conta do Twitter para 

realizar a autenticação. É uma extensão da classe User, 

compartilhando os atributos descritos anteriormente e adicionando 

outros específicos, como as credenciais de acesso OAuth. 

 FacebookUser: Usuário que utiliza a aplicação através do Facebook. 

Também é uma extensão da classe User, adicionando atributos 

relacionados ao Facebook, como o identificador do usuário na rede 

social. 

 OrkutUser: De forma semelhante aos demais tipos de usuários de 

redes sociais, também é uma extensão da classe User e representa o 

usuário que utiliza a aplicação por meio do Orkut. Atributos que são 

específicos do Orkut também são adicionados, como o identificador 

OpenSocial do usuário. 

 Ticket: Classe auxiliar utilizada na autenticação do usuário do Orkut 

que deseja utilizar serviços da aplicação no site do Futweet.  

Classes relacionadas ao jogo em si: 

 Team: Classe que representa um time que participa no campeonato 

simulado pelo Futweet. 



 

 

48 

 Game: Representa um jogo do campeonato simulado pelo Futweet. É 

composto por dois times e tem como atributos o resultado do placar do 

jogo. 

 Palpeet: Classe que representa um palpite qualquer no Futweet. É uma 

classe genérica que deve ser estendida para denotar o tipo específico 

de palpite. Tem um usuário associado. 

 GamePalpeet: Representa um palpite para um jogo. É uma extensão 

da classe Palpeet. Após o final de um determinado jogo, os atributos 

de um GamePalpeet são comparados com o resultado do jogo 

relacionado com a finalidade de atribuir pontos para o usuário. 

 UserStatistics: sumariza os pontos de um usuário, relacionando os 

acertos e atribuindo uma posição. 

Classes relacionadas à autenticação (além das classes relacionadas ao 

usuário): 

 Role, Permission, UserRoleRel, UserPermissionRel, 

RolePermissionRel: classes adicionadas pelo plugin JSecurity (descrito 

na próxima seção), relacionados à autenticação na aplicação.  

 

4.4.1.2 Controladores e serviços dos módulos de autenticação e integração com 

redes sociais 

Controladores: 

 AuthController: responsável por realizar a autenticação dos vários tipos 

de usuário. 

 OrkutController: responsável por tratar a interação com o usuário que 

utiliza a aplicação no Orkut. 
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 FacebookController: responsável por tratar a interação com o usuário 

que utiliza a aplicação através do Facebook. 

Serviços: 

 AuthService: responsável por validar a autenticação e requisições 

vindas de redes sociais. É utilizado pelo AuthController. 

 OAuthService: responsável por tratar a autenticação das redes sociais 

que utilizam OAuth 1.0. É adicionado pelo plugin OAuth de Grails e 

também é utilizada pelo AuthController. 

 FbApiService: responsável por coletar dados dos usuários da aplicação 

no Facebook. 

 

4.4.2 Módulos de autenticação, integração com redes sociais e gerenciamento 

de usuários 

Para proceder à autenticação no Futweet, um usuário tem 4 opções: usando 

uma conta da própria aplicação (email e senha) ou utilizar a autenticação de uma 

das redes sociais suportadas (Orkut, Twitter e Facebook). Para todas as redes 

sociais suportadas, foi escolhido o protocolo OAuth10 para realizar a autenticação. 

O uso de Grails no desenvolvimento da aplicação permitiu que fossem 

utilizados plugins para auxiliar algumas operações. Dos plugins utilizados no 

Futweet, dois deles estão relacionados à autenticação: OAuth[56] e JSecurity[57]. 

Os métodos do plugin OAuth utilizado são responsáveis por gerenciar o fluxo 

de autenticação OAuth descrito no capítulo 2 (OAuth 1.0). No Futweet, este plugin foi 

utilizado na autenticação do Twitter, uma vez que o Facebook utiliza outra versão da 

                                            

10
 O protocolo OAuth foi o escolhido por se tratar de um protocolo de entendimento mais fácil 

e com uma implementação mais simples que os demais apresentados. 
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especificação OAuth (2.0) e o Orkut utiliza somente parte do fluxo na comunicação 

entre o contêiner que hospeda o Futweet e o servidor da aplicação. 

A configuração do plugin OAuth inclui a adição, no arquivo de configuração da 

aplicação, das URL’s providas pelo Twitter para a autenticação, além da chave e do 

segredo da aplicação concedido pelo Twitter. 

 

Listagem 4-1 - Configuração do Plugin OAuth 

 

Além do plugin OAuth, foi utilizada na comunicação com o Twitter a biblioteca 

twitter4j [69], que é uma implementação em Java da API do Twitter. 

O plugin JSecurity é responsável por restringir o acesso a determinadas 

partes da aplicação a usuários devidamente autenticados. Esse plugin gerencia as 

URL’s da aplicação, através de filtros que são executados em todas as requisições 

HTTP que são feitas ao Futweet, além de tratar os eventos de login na aplicação. De 

forma semelhante ao plugin OAuth, uma configuração adicional também deve ser 

adicionada à aplicação. 
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Listagem 4-2 - Trecho da Configuração do Plugin JSecurity 

Outros plugins utilizados pela aplicação incluem o Quartz Scheduler [58] e 

Background-Threads [59], responsáveis por realizar algumas tarefas da aplicação 

em segundo plano.  

Para acessar a aplicação, o usuário tem a opção de escolher no site da 

aplicação o método pelo qual deseja autenticar-se. 

 

Figura 4-7 - Futweet - opções de login 

Assim como o login, o cadastro dos usuários também oferece as mesmas 

opções para que o usuário registre sua conta (aplicação, Orkut, Twitter e Facebook). 
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Figura 4-8 - Opções de cadastro 

Uma vez escolhido o tipo de autenticação, o usuário é encaminhado ao 

controlador correspondente, que realizará as ações relacionadas. 

4.4.2.1 Autenticação Site Futweet 

No caso da autenticação escolhida ser a do próprio site do Futweet, a 

autenticação procede da forma usual em aplicações e serviços web (fornecimento de 

um identificador único, como nome de usuário ou email, e da senha associada). 

Quando o usuário fornece seu email e senha, uma busca é realizada pelo JSecurity 

na base de dados pelo usuário correspondente ao email e o hash da senha. Caso a 

identificação seja positiva, o usuário é autenticado e o JSecurity trata dos 

procedimentos relacionados (inserção dos dados do usuário na sessão HTTP e 

outros). 

4.4.2.2 Autenticação Twitter 

Caso o usuário escolha o Twitter como método de autenticação, o fluxo 

obedece ao comportamento padrão descrito no capítulo 2: o plugin OAuth solicita ao 

Twitter as credenciais temporárias (request_token) e, após a resposta, redireciona o 

usuário para a URL de autenticação que foi configurada no plugin (authURL). 
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Figura 4-9 - Autenticação do Twitter. Destaque para o token de acesso na URL. 

Assim que o Twitter autentica o usuário, o mesmo é redirecionado para a URL 

da aplicação responsável por adquirir as credenciais de acesso (access_token), que 

serão utilizadas posteriormente para solicitar dados pessoais do usuário (nome 

completo, imagem de exibição e outros). 

 

Listagem 4-3 - Aquisição das credenciais de acesso (access_token e token_secret) 
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Após a aquisição das credenciais de acesso, o controlador de autenticação 

utiliza o métodos do plugin JSecurity para autenticar o usuário, além de solicitar ao 

Twitter os dados pessoais do usuário, utilizando as credenciais de acesso recém-

adquiridas. 

 

Listagem 4-4 - Acesso a dados do usuário utilizando as credenciais de acesso (Twitter) 

 

4.4.2.3 Autenticação Facebook 

A autenticação do Futweet no Facebook tem familiaridades com a 

autenticação Twitter. Mas, diferentemente do Twitter, o Facebook utiliza OAuth 2.0 

para autenticar usuários. O usuário do Futweet que utiliza o Facebook é 
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redirecionado, a partir do site da aplicação para a rede social, em um endereço 

disponibilizado por ela.  

 

Listagem 4-5 – Autenticação e aquisição do token de acesso no Facebook  
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Figura 4-10 - Autenticação do Facebook. Destaque na URL de login. 

 

Após a autenticação feita pelo Facebook, o usuário é redirecionado para a 

URL da aplicação (redirectUri), que é responsável por concluir o processo de 

autenticação, adquirindo as credenciais de acesso OAuth. Em posse das credenciais 

de acesso do usuário, a aplicação faz a autenticação com JSecurity e solicita ao 

Facebook, a exemplo do Twitter, informações pessoais do usuário. 
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Listagem 4-6 - Utilização das credenciais de acesso Facebook 

 

4.4.2.4 Autenticação Orkut 

A autenticação feita pelo Futweet no Orkut é diferente das demais. Embora 

seja utilizado o OAuth na comunicação entre o contêiner OpenSocial do Orkut e o 

site do Futweet, a identificação do usuário necessita ser feita tanto no próprio Orkut 

quanto pelo site do Futweet, em caso de o usuário necessitar utilizar serviços que 

estão disponíveis no site do Futweet e não estão disponíveis na aplicação do Orkut. 

No primeiro cenário (usuário no próprio Orkut), o contêiner OpenSocial se 

responsabiliza em identificá-lo, através do login com a conta do Google. Como a 

aplicação reside em servidores do Orkut, cada requisição feita pela aplicação dentro 

do contêiner é adicionada de parâmetros característicos do protocolo OAuth (além 

de outros dados da API OpenSocial). O servidor do Futweet então valida a 
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requisição, para garantir que é o Orkut que está fazendo a requisição, e não alguém 

se passando pelo usuário (a validação utiliza um certificado assinado pelo Orkut) 

(ver Anexo B). 

 

Figura 4-11 - Login no Orkut com conta do Google 

O segundo cenário descrito está relacionado à autenticação no site do 

Futweet (e não apenas à aplicação no Orkut). A solução utilizada foi a geração de 

um ticket (a partir de uma requisição ao site do Futweet pela aplicação no Orkut) 

com uma validade de alguns segundos (30s, para evitar replay attacks), suficiente 

para que o site do Futweet seja carregado e o ticket validado.  
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Listagem 4-7 - Autenticação do usuário no site do Futweet, com ticket de autenticação (Orkut) 
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4.4.2.5 Cadastros de usuários das redes sociais 

O fluxo dos cadastros segue o mesmo fluxo de autenticação para as diversas 

redes sociais. O que difere o cadastro da autenticação é o passo adicional de 

preenchimento dos dados pessoais que o jogo requer (nome, sobrenome, endereço, 

cidade, CEP, entre outros). Após a validação desses dados, uma instância do tipo 

correspondente de usuário (TwitterUser, FacebookUser, OrkutUser ou simplesmente 

User) é criada e persistida na base de dados. Cada um dos tipos de usuário das 

redes sociais apresenta atributos que são próprios da rede, como o identificador na 

rede social (para o Orkut e Facebook), token de acesso (para o Twitter) e outros. 

 

Rede Social Atributo da Rede Social 

Twitter tokenKey, tokenSecret (relacionados à 

autenticação OAuth) 

Orkut opensocialId, uid, profileUrl (identificadores 

opensocial e do próprio Orkut  e URL do perfil do 

usuário no Orkut) 

Facebook firstName, lastName, profileUrl, fbid (nome do 

usuário, URL do perfil do usuário no Facebook e 

identificador único do usuário no Facebook) 

Tabela 4-1 - Atributos característicos das redes sociais 

 

O esquema de autenticação do Futweet contempla a proposta apresentada 

no Capítulo 3, onde temos um ponto central que gerencia as autenticações das 

diversas redes sociais. No Futweet, esse ponto está representado pelo controlador 

AuthController e o serviço auxiliar AuthService (ver a Figura 4-6 - Diagrama de 

classes dos controladores e serviços de autenticação).  
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Para o protocolo de autenticação, devido a restrições de tempo e de 

desenvolvimento, a escolha recaiu sob o protocolo OAuth. Tal escolha foi baseada 

na familiaridade da equipe com o principal provedor desse tipo de autenticação, 

além do fato de que esse tipo de autenticação está presente nas redes sociais 

escolhidas neste trabalho. 

Outro fato que motivou a escolha por OAuth é a possibilidade de definir 

restrições adicionais para as aplicações (leitura e/ou escrita de dados, visualização 

de dados específicos, como agenda, fotos etc) e a revogação do ticket por parte do 

usuário. 

4.5 Metodologia de desenvolvimento 

No desenvolvimento do Futweet, a metodologia utilizada foi a do 

desenvolvimento iterativo e incremental [61]. Essa metodologia envolve ciclos de 

planejamento, análise de requisitos, desenho, implementação, teste e avaliação, até 

que uma versão estável é produzida. Não é considerada uma metodologia recente, 

pois temos relatos de experiências que precedem a década de 1970. 

 

Figura 4-12 - Desenvolvimento iterativo e incremental (retirado de [60]) 

 

No Futweet, vários ciclos de desenvolvimento foram utilizados, com o 

desenvolvimento de novas features após cada iteração. A primeira versão não 

apresentava uma interface gráfica, sendo um aplicativo conhecido por “linha de 

comando”. Novas features foram sendo adicionadas e uma segunda versão possuía 
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uma interface gráfica e a possibilidade de fazer login na aplicação via Twitter. A 

terceira versão foi disponibilizada para a Copa do Mundo 2010. Nessa versão houve 

a possibilidade de participação por meio de várias redes sociais. A quarta versão 

(ainda em desenvolvimento durante o período de escrita deste trabalho) envolveu a 

criação de uma rede social própria e também permitirá a participação por meio de 

várias redes sociais. 

 

 

 
Versão Características 

v1 Linha de comando 

v2 Site da aplicação e autenticação via Twitter 

v3 Versão multi-rede-social para a Copa do 

Mundo 2010. 

v4 Futweet como rede social. Aplicativo 
Também multi-rede-social. 

Tabela 4-2 - Versões do Futweet 
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4.6 Resultados 

Nosso principal objetivo nesse trabalho foi o de permitir que usuários 

pudessem utilizar mecanismos de autenticação de várias redes sociais no acesso a 

aplicações de terceiros. Adicionalmente, também foi possível estudar os esquemas e 

protocolos de autenticação mais utilizados em redes sociais, utilizando parte deles 

na construção de uma aplicação que atingisse o objetivo principal. 

Assim, vamos analisar a versão do Futweet desenvolvida para a Copa do 

Mundo de 2010. Essa versão foi escolhida por ser de fato uma aplicação multi-rede-

social. 

Tivemos a oportunidade de avaliar a aplicação através da disponibilização da 

aplicação para os usuários das redes sociais escolhidas. A aplicação também foi 

demonstrada na própria África do Sul (país-sede da Copa do Mundo 2010). 

Esta versão atraiu comentários de diversos usuários, tanto positivos quanto 

negativos, como por exemplo: 

“@carloshdourado – Muito legal essa aplicação, agora também em mais redes 

sociais. Ficou show!” 
11

 

“@nandalandim – Consegui logar no Futweet no Orkut! Muito massa!!” 
12

 

“@adautinocosta – Não to conseguindo logar, tá dando „503 – Server unavailable‟” 
13

 

“@porteladesign – Só faltou poder logar pelo Windows Live :(. De resto, tá muito 

bom!“
14

 

                                            

11
 Comentário feito pelo usuário do Twitter carloshdourado, disponível em http://twitter.com/carloshdourado 

12
 Comentário feito pelo usuário do Twitter nandalandim, disponível em http://twitter.com/nandalandim 

13
 Comentário feito pelo usuário do Twitter adautinocosta, disponível em http://twitter.com/adautinocosta 

14
 Comentário feito pelo usuário do Twitter porteladesign, disponível em http://twitter.com/porteladesign 

http://twitter.com/carloshdourado
http://twitter.com/nandalandim
http://twitter.com/adautinocosta
http://twitter.com/porteladesign
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Pelo teor geral dos comentários, a avaliação dos usuários foi mais positiva 

que negativa. As principais reclamações dos usuários estavam relacionadas à 

disponibilidade da aplicação e da autenticação (erros de autenticação por parte das 

redes sociais) ou a ausência de conexão com uma ou outra rede social (como o 

Windows Live Messenger, por exemplo). Um fato bastante elogiado pelos usuários 

foi a presença da aplicação em várias redes sociais, além do próprio site do Futweet.  

Durante o período que ficou disponível, o Futweet atraiu cerca de 10.000 

usuários, sendo que a maioria deles (cerca de 75%) não utilizou nenhuma rede 

social para participar do jogo. 

Entre os usuários que participaram por meio de redes sociais, a maioria 

utilizou o Orkut para acessar a aplicação. Uma provável explicação para isto é o fato 

de ser o Orkut a rede social mais popular no Brasil [62]. Das demais redes sociais, o 

Twitter foi a segunda rede social em números. Em último lugar, temos o Facebook. 

Os números estão sumarizados nas figuras abaixo. 

 

Figura 4-13 - Usuários Futweet Copa do Mundo 2010 
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Figura 4-14 - Usuários de redes sociais do Futweet Copa do Mundo 2010 

 

Além dos comentários dos usuários, podemos avaliar a aplicação através dos 

registros de log da aplicação. Com base nos registros, podemos afirmar que o 

comportamento geral dos usuários, relacionado à autenticação, seguiu o padrão 

esperado. Não foram encontradas nos registros tentativas de invasão ou de acesso 

aos dados privados dos usuários. Os problemas encontrados estão relacionados à 

invalidação da sessão (timeout) por inatividade do usuário ou, no caso do Orkut, 

expiração do ticket de acesso da aplicação, por exceder o tempo de vida (TTL). 

Comparando o esquema proposto e adotado pelo Futweet com os produtos 

apresentados no Capítulo 2 (Gygia Connect e Engage), vemos similaridades em 

relação à possibilidade de autenticação em mais de uma rede social. Entretanto, por 

restrições de implementação e tempo, não foi possível atingir um número maior de 

redes sociais. Uma diferença essencial é a utilização, por parte do Futweet, de 

aplicações nas redes sociais Orkut e Facebook, e não somente a autenticação de 

usuários, que é a finalidade principal dos demais produtos. 



 

 

66 

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Esta dissertação apresentou uma pesquisa sobre mecanismos de 

autenticação existentes em redes sociais, além de estudar as aplicações que 

executam em mais de uma rede social simultaneamente. Essas aplicações têm 

aproveitado o momento em que as redes sociais tornaram-se mais importantes na 

vida das pessoas, atingindo cada vez mais pessoas.  

Alguns dos mecanismos de autenticação vistos neste trabalho têm alguns 

anos de implementação e de estudo, atingindo certo grau de maturidade (Kerberos) 

ou substituídos por outros mais seguros e modernos, como acontece com a 

autenticação HTTP. Outros, mais recentes, ainda têm um longo caminho a percorrer, 

embora tenham sido adotados por grandes companhias, como OpenID e OAuth.  

Assim, foi observado o problema que decorre da implementação de 

aplicações chamadas neste trabalho de multi-redes-sociais. Este problema está 

relacionado à como integrar os diferentes tipos de autenticação existentes em redes 

sociais em aplicações que executam simultaneamente em mais de uma rede. 

Nesse contexto, foi proposto um esquema de autenticação para aplicações 

multi-redes-sociais.  Esse esquema proposto foi descrito de tal forma que o impacto 

decorrente de sua implantação em aplicações já existentes fosse o mínimo possível. 

O modelo apresentado tem algumas semelhanças com produtos 

comercialmente disponibilizados, como o Engage e o Gygia Connect, embora esses 

produtos ataquem somente o de autenticação em mais de uma rede social, e não, a 

exemplo do Futweet, a construção de aplicações que executam dentro do ambiente 

controlado das redes sociais. 

Dessa forma, foi apresentada uma implementação desse esquema de 

autenticação para a aplicação Futweet. Essa aplicação, que representa um jogo de 

simulação baseado em resultados de jogos reais (bolão), apresentou o problema 
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descrito neste trabalho, a partir do momento que se propôs a utilizar várias redes 

sociais.  

Assim, a solução apresentada se mostrou satisfatória para o Futweet, de 

forma que uma parte considerável de seus usuários participou do jogo através de 

redes sociais. Através de comentários dos usuários e análise dos registros de log da 

aplicação, vimos que, do ponto de vista do usuário, a aplicação alcançou os 

resultados desejados, com um baixo índice de reclamações e de erros. 

Desse modo, através do Futweet, foi atingido o objetivo deste trabalho, que foi 

permitir que aplicações que executam em várias redes sociais utilizem os 

mecanismos de autenticação próprios das redes sociais. 

5.1 Limitações e problemas encontrados 

Mesmo tendo atingido o objetivo desejado deste trabalho, algumas limitações 

merecem ser destacadas: 

 Utilização de poucas redes sociais: por restrições de tempo e 

dificuldades de desenvolvimento, foram utilizadas na aplicação Futweet 

poucas redes sociais. Entendemos que para ter um alcance maior e 

um cenário mais abrangente de testes é necessário que a aplicação se 

utilize de mais redes sociais. 

 Uso apenas do protocolo OAuth: o fato de OAuth ser um protocolo 

utilizado pelas principais organizações e pelas redes sociais escolhidas 

para este trabalho não justifica a ausência de outros protocolos de 

autenticação na aplicação Futweet. Outros protocolos poderiam ser 

utilizados, como o OpenID, que também é utilizado por grande parte 

das organizações que desenvolvem as redes sociais. 

 Dependência das redes sociais para executar testes: embora sejam 

disponibilizadas algumas ferramentas para a construção de aplicativos, 

o teste das funcionalidades de autenticação do Futweet dependia do 

bom funcionamento das redes sociais utilizadas. Problemas de 
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estabilidade nas plataformas de Twitter e Facebook causaram atrasos 

no desenvolvimento. Em alguns momentos do desenvolvimento da 

aplicação, os servidores responsáveis pela autenticação saíram do ar, 

fazendo com que nenhum teste pudesse ser realizado. Outro problema 

encontrado, no caso do Orkut, são as limitações do sandbox das 

aplicações. Algumas funcionalidades da aplicação precisaram ser 

adaptadas para executarem corretamente dentro do contêiner da rede 

social. 

5.2 Trabalhos Futuros 

Este trabalho apresentou a implementação do esquema de autenticação para 

o Futweet. Os trabalhos futuros relacionam-se à evolução do Futweet, adicionando 

alguns elementos de melhoria, entre as quais podemos destacar: 

 Utilização de outros protocolos diferentes do OAuth para 

autenticação: outros protocolos utilizados podem ser adicionados na 

autenticação da aplicação, como OpenID e até mesmo Kerberos, 

visando uma maior segurança da aplicação; 

 Expandir a quantidade de redes sociais suportadas: Outras redes 

sociais, como MySpace, Windows Live Connect poderiam ser 

suportadas, além das redes sociais utilizadas no Futweet; 

 Maior modularização da aplicação: organizar a aplicação de forma 

que os módulos descritos sejam isolados uns dos outros; 

 Implementar um método de autenticação para a API do Futweet: 

permitir que desenvolvedores construam aplicações que utilizam os 

serviços do Futweet, através de uma API autenticável. 

 

Além desses elementos de melhoria, uma possível evolução deste trabalho é 

um estudo mais detalhado dos mecanismos de autenticação existentes, propondo 
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uma possível unificação de mecanismos já existentes como, por exemplo, a 

integração entre Kerberos e OAuth ou uma unificação dos protocolos OAuth e 

OpenID. 



 

 

70 

6 REFERÊNCIAS 

 

[1] RIVEST, R. The MD5 Message Digest Algorithm. Internet Engineering Task 

Force. RFC, 1992. 

[2] EASTLAKE, D. e  JONES, P. US Secure Hash Algorithm. Internet Engineering 

Task Force. RFC, 2001. 

[3] ARS TECNICA. 500 million Windows Live users on Hotmail and Messenger. 

Disponível em: http://arstechnica.com/microsoft/news/2009/01/500000000-windows-

live-users-on-hotmail-and-messenger.ars. Acesso: em 16/08/2010. 

[4] SHAER, Caroline. Single Sign-On. Network Security, 1995. 

[5] METZ, Cristopher. AAA PROTOCOLS: Authentication, Authorization, and 

Accounting for the Internet. IEEE Internet Computing, 1999 

[6] MILLER, S. P.; NEUMAN, C.; SCHILLER, J. I. e SALTZER, J. H. Kerberos 

authentication and authorization system. Project Athena Technical Plan, Sect. 

E.2.1. MIT, Cambridge, Massachussetts, 1987. 

[7] FACEBOOK. Graph API – Facebook Developers. Disponível em: 

http://developers.facebook.com/docs/api.  Acesso em: 26/07/2010. 

[8] TWITTER. API Documentation. Disponível em: http://dev.twitter.com/doc. 

Acesso em: 26/07/2010. 

[9] LOWE, G. Na Attack on the Needham-Schroeder public-key authentication 

protocol. Information processing letters. Elsevier, 1995. 

[10] NEUMAN, C. e TSO’O, T.  Kerberos: An Authentication Service for 

Computer Networks. IEEE Communications 32 (9): pp 33–8. 1994. 

http://arstechnica.com/microsoft/news/2009/01/500000000-windows-live-users-on-hotmail-and-messenger.ars
http://arstechnica.com/microsoft/news/2009/01/500000000-windows-live-users-on-hotmail-and-messenger.ars
http://developers.facebook.com/docs/api
http://dev.twitter.com/doc


 

 

71 

[11] NEUMAN, C. et al. The Kerberos Network Authentication Service (V5).  

Internet Engineering Task Force. RFC, 1993. 

[12] STEINER, J.; NEUMAN, C.; SCHILLER, J. I. Kerberos: An Authentication 

Service for Open Network Systems. Proceedings on Winter 1988 Usenix 

Conference.1998. 

[13] SPORE. Kerberos V5. Disponível em: http://www.lsv.ens-

cachan.fr/Software/spore/kerberos.html. Acesso em: 16/08/2010. 

[14] BURROWS, M.; ABADI, M. e NEEDHAM, R. A logic of authentication. 

Technical Report 39, Digital Systems Research Center, 1989. 

[15] CARTER, R. G. Authentication vs. Authorization. Disponível em: 

http://www.duke.edu/~rob/kerberos/authvauth.html. Acesso em: 16/08/2010. 

[16] RED HAT. Red Hat Linux 7.2: The Official Red Hat Linux Reference Guide. 

Chapter 8. Using Kerberos 5 on Red Hat Linux. Disponível em: 

http://www.redhat.com/docs/manuals/linux/RHL-7.2-Manual/ref-guide/s1-kerberos-

whynot.html. Acesso em: 16/08/2010. 

[17] MIT. Kerberos: The Network Authentication Protocol. Disponível em: 

http://web.mit.edu/kerberos/. Acesso em: 16/08/2010. 

[18] HEIMDAL GROUP. Heimdal. Disponível em: http://www.h5l.org/. Acesso em: 

16/08/2010. 

[19] FREE SOFTWARE FOUNDATION. Gnu Shishi. Disponível em: 

http://www.gnu.org/software/shishi/. Acesso em: 16/08/2010. 

[20] FRANKS, J. et al. HTTP Authentication: Basic and Digest Access 

Authentication. Internet Engineering Task Force. RFC, 1999. 

[21] BERNERS-LEE, T. et al. Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.  Internet 

Engineering Task Force. RFC, 1999. 

http://www.lsv.ens-cachan.fr/Software/spore/kerberos.html
http://www.lsv.ens-cachan.fr/Software/spore/kerberos.html
http://www.duke.edu/~rob/kerberos/authvauth.html
http://www.redhat.com/docs/manuals/linux/RHL-7.2-Manual/ref-guide/s1-kerberos-whynot.html
http://www.redhat.com/docs/manuals/linux/RHL-7.2-Manual/ref-guide/s1-kerberos-whynot.html
http://web.mit.edu/kerberos/
http://www.h5l.org/
http://www.gnu.org/software/shishi/


 

 

72 

[22] ORACLE CORPORATION. The Java EE Tutorial. Disponível em: 

http://download.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/. Acesso em: 16/08/2010. 

[23] JOSEFSSON, S. The Base16, Base32, and Base64 Data Encodings. Internet 

Engineering Task Force. RFC, 2006. 

[24] TWITTER. Switching to OAuth. Disponível em: 

http://blog.twitter.com/2010/06/switching-to-oauth.html. Acesso em: 16/08/2010. 

[25] DE CLERCQ, Jan. Single Sign-On Architectures. Proceedings of the 

International Conference on Infrastructure Security.  2002 

[26] PASHALIDIS, A. e MITCHELL, C. J.  A taxonomy of single sign-on systems. 

Lecture Notes in Computer Science, Volume 2727/2003, p. 219, 2003. 

[27] GOOGLE INC. Google Accounts. Disponível em: 

http://www.google.com/accounts. Acesso em: 16/08/2010. 

[28] GLOBO.COM. Central de Relacionamento. Disponível em: 

https://meuperfil.globo.com/perfil/home. Acesso em: 16/08/2010.  

[29] GOOGLE INC. Orkut. Disponível em: http://www.orkut.com. Acesso em: 

06/05/2010. 

[30] OPENSOCIAL FOUNDATION. OpenSocial 1.0 Specification. Disponível em: 

http://opensocial-resources.googlecode.com/svn/spec/1.0/OpenSocial-

Specification.xml. Acesso em: 16/08/2010. 

[31] OPENID FOUNDATION. OpenID. Disponível em: http://openid.net. Acesso em: 

12/07/2010.  

[32] OPENID FOUNDATION. OpenID authentication 1.1. Disponível em: 

http://openid.net/specs/openid-authentication-1_1.html. Acesso em 15/07/2010. 

[33] OPENID FOUNDATION. OpenID Wiki/Introdution. Disponível em: 

http://wiki.openid.net/Introduction. Acesso em 15/07/2010. 

http://download.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/
http://blog.twitter.com/2010/06/switching-to-oauth.html
http://www.google.com/accounts
https://meuperfil.globo.com/perfil/home
http://www.orkut.com/
http://opensocial-resources.googlecode.com/svn/spec/1.0/OpenSocial-Specification.xml
http://opensocial-resources.googlecode.com/svn/spec/1.0/OpenSocial-Specification.xml
http://openid.net/
http://openid.net/specs/openid-authentication-1_1.html
http://wiki.openid.net/Introduction


 

 

73 

[34] BERNERS-LEE, T. Hypertext Markup Language. Internet Engineering Task 

Force. RFC, 1995. 

[35] SYVERSON, P. A taxonomy of replay attacks. Proceedings of the 7th IEEE 

Computer Security Foundations Workshop. 1994. 

[36] BOYKO, V., MACKENZIE, P. e PATEL, S. Provably secure password-

authenticated key exchange using Diffie-Hellman. Lecture Notes in Computer 

Science, Vol. 1807/2000, pp. 156-171. 2000. 

[37] KRAWCZYK, H; BELLARE, M.; CANETTI, R. HMAC Keyed-Hashing for 

Message Authentication. Internet Engineering Task Force. RFC, 1997. 

[38] CRICKETS CHIRPING. OpenID != SSO. Disponível em: 

http://www.cricketschirping.com/weblog/2007/12/14/openid-sso/. Acesso em: 

16/08/2010. 

[39] HAMMER-LAHAV, E., RECORDON, D. OAuth 1.0 Protocol. Internet 

Engineering Task Force. RFC, 2010. 

[40] HUENIVERSE. The Authoritative Guide to OAuth 1.0. Disponível em: 

http://hueniverse.com/oauth/guide/. Acesso em 09/08/2010. 

[41] HAMMER-LAHAV, E. The OAuth 2.0 protocol - Work in progress. Internet 

Engineering Task Force. RFC, 2010. 

[42] TWITTER. Overview of “Sign in with Twitter”. Disponível em: 

http://dev.twitter.com/pages/sign_in_with_twitter. Acesso em 16/08/2010. 

[43] FACEBOOK. Announcing Facebook Connect. Disponível em: 

http://developers.facebook.com/blog/post/108. Acesso em: 16/08/2010. 

[44] FACEBOOK. Facebook for Websites. Disponível em: 

http://developers.facebook.com/docs/guides/web. Acesso em 16/08/2010. 

[45] FACEBOOK. Authentication. Disponível em: 

http://developers.facebook.com/docs/authentication/. Acesso em: 16/08/2010. 

http://www.cricketschirping.com/weblog/2007/12/14/openid-sso/
http://hueniverse.com/oauth/guide/
http://dev.twitter.com/pages/sign_in_with_twitter
http://developers.facebook.com/blog/post/108
http://developers.facebook.com/docs/guides/web
http://developers.facebook.com/docs/authentication/


 

 

74 

[46] MICROSOFT. Windows Live Developer Center Home. Disponível em: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/windowslive/default.aspx. Acesso em 09/08/2010. 

[47] FACEBOOK. Facebook Platform Launches. Disponível em: 

http://developers.facebook.com/blog/post/21. Acesso em 09/08/2010. 

[48] FACEBOOK. Statistics | Facebook. Disponível em: 

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics. Acesso em 09/08/2010. 

[49] OBJECT MANAGEMENT GROUP. UML 1.4. Disponível em: 

http://www.omg.org/spec/UML/1.4/. Acesso em 09/08/2010. 

[50] Futweet. Disponível em: http://www.futweet.com.br/. Acesso em: 15/07/2010.  

[51] ANDRADE, M.T.; ENCARNACAO, B.P. Jogos e Twitter. Mensagem enviada 

para o autor. Junho de 2009. 

[52] GRAILS. Grails – The Search is over. Disponível em: http://grails.org. Acesso 

em: 15/07/2010 

[53] GROOVY. Groovy – Home. Disponível em: http://groovy.codehaus.org/. Acesso 

em: 15/07/2010. 

[54] REENSKAUG, Trygve. The model-view-controller (mvc) its past and present. 

JavaZONE-Oslo, 2003. 

[55] WIKIPEDIA. Model-View-Controller. Disponível em: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Model–View–Controller. Acesso em 15/07/2010. Acesso 

em: 16/08/2010. 

[56] GRAILS. Grails OAuth Plugin. Disponível em: 

http://www.grails.org/plugin/oauth. Acesso em: 16/08/2010. 

[57] GRAILS. Grails JSecurity Plugin. Disponível em: 

http://www.grails.org/plugin/jsecurity. Acesso em: 16/08/2010. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/windowslive/default.aspx
http://developers.facebook.com/blog/post/21
http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
http://www.omg.org/spec/UML/1.4/
http://www.futweet.com.br/
http://grails.org/
http://groovy.codehaus.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Model–View–Controller.%20Acesso%20em%2015/07/2010
http://www.grails.org/plugin/oauth
http://www.grails.org/plugin/jsecurity


 

 

75 

[58] GRAILS. Grails Quartz Plugin. Disponível em: 

http://www.grails.org/plugin/quartz. Acesso em: 16/08/2010. 

[59] GRAILS. Grails Background Threads Plugin. Disponível em: 

http://grails.org/BackgroundThread+Plugin. Acesso em 16/08/2010. 

[60] WIKIPEDIA. Iterative and incremental development. Disponível em: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_and_incremental_development. Acesso em 

16/08/2010. 

[61] LARMAN, C; BASILI, V. R. Iterative and Incremental Development: A Brief 

History. IEEE Computer, Vol. 36, Issue 6. pp 47-56. 2003. 

[62] KUGEL, Seth. A Web Site Born in U.S. Finds Fans in Brazil. The New York 

Times Online. Disponível em: 

http://www.nytimes.com/2006/04/10/technology/10orkut.html. Acesso em 16/08/2010. 

[63] ORACLE CORPORATION. MySQL:: The world’s most popular open source 

database. Disponível em http://www.mysql.com/. Acesso em 16/08/2010. 

[64] PHOTOBUCKET. Image hosting, free photo sharing & video sharing at 

Photobucket. Disponível em http://photobucket.com. Acesso em 16/08/2010. 

[65] WORDPRESS. WordPress › Blog Tool and Publishing Platform. Disponível 

em: http://wordpress.com. Acesso em 16/08/2010. 

[66] YAHOO. Welcome to Flickr – Photo Sharing. Disponível em 

http://www.flickr.com. Acesso em 16/08/2010. 

[67] MINIWATTS MARKETING GROUP. Internet Growth Statistics. Disponível em: 

http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm. Acesso em 16/08/2010. 

[68] WELLMAN, B. et al. Computer Networks as Social Networks: Collaborative 

Work, Telework, and Virtual Community. Annual Review of Sociology Vol. 22. pp 

213-238. 1996 

http://www.grails.org/plugin/quartz
http://grails.org/BackgroundThread+Plugin
http://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_and_incremental_development
http://www.nytimes.com/2006/04/10/technology/10orkut.html
http://www.mysql.com/
http://photobucket.com/
http://wordpress.com/
http://www.flickr.com/
http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm


 

 

76 

[69] TWITTER4J. Twitter4J - A Java library for the Twitter API. Disponível em: 

http://twitter4j.org. Acesso em: 16/08/2010. 

[70] UOL TECNOLOGIA. Orkut ainda é rede social mais popular do Brasil; 

Facebook cresce 6 vezes em audiência. Disponível em: 

http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2010/10/07/orkut-ainda-e-rede-

social-mais-popular-do-brasil-facebook-quintuplica-audiencia.jhtm. Acesso em: 

06/10/2010. 

[71] JANRAIN. Janrain Engage (formerly RPX) | Janrain. Disponível em: 

http://www.janrain.com/products/engage. Acesso em: 06/10/2010. 

[72] OPEN SOURCE MATTERS, INC. Joomla! Disponível em: 

http://www.joomla.org. Acesso em: 06/10/2010. 

[73] DRUPAL. Drupal – Open Source CMS | drupal.org. Disponível em: 

http://www.drupal.org. Acesso em 06/10/2010. 

[74] GYGIA. Platform – Connect – Gygia. Disponível em: 

http://www.gigya.com/public/platform/Connect.aspx. Acesso em 06/10/2010. 

[75] C.E.S.A.R. FINEP leva Seleção Brasileira de Inovações para a África do Sul: 

C.E.S.A.R faz parte deste time. Disponível em: http://www.cesar.org.br/finep-leva-

selecao-brasileira-de-inovacoes-para-a-africa-do-sul-c-e-s-a-r-faz-parte-deste-time/. 

Acesso em 17/10/2010.  

http://twitter4j.org/
http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2010/10/07/orkut-ainda-e-rede-social-mais-popular-do-brasil-facebook-quintuplica-audiencia.jhtm
http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2010/10/07/orkut-ainda-e-rede-social-mais-popular-do-brasil-facebook-quintuplica-audiencia.jhtm
http://www.janrain.com/products/engage
http://www.joomla.org/
http://www.drupal.org/
http://www.gigya.com/public/platform/Connect.aspx
http://www.cesar.org.br/finep-leva-selecao-brasileira-de-inovacoes-para-a-africa-do-sul-c-e-s-a-r-faz-parte-deste-time/
http://www.cesar.org.br/finep-leva-selecao-brasileira-de-inovacoes-para-a-africa-do-sul-c-e-s-a-r-faz-parte-deste-time/


 

 

77 

7 ANEXO A – CAPTURAS DE TELAS DE 

VERSÕES DO FUTWEET 

 

Figura 7-1 - Versão 2 do Futweet 

   

Figura 7-2 - Versão 3 do Futweet 
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Figura 7-3 - Aplicação do Futweet v3 no Facebook 
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Figura 7-4 - Aplicação do Futweet v3 no Orkut 
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Figura 7-5 - Futweet versão 4 
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8 ANEXO B – VALIDAÇÃO DE REQUISIÇÕES 

DO ORKUT 

private final String CERTIFICATE = """-----BEGIN CERTIFICATE----- 

MIIDHDCCAoWgAwIBAgIJAMbTCksqLiWeMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMGgxCzAJBgNV 

BAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIG 

A1UEChMLR29vZ2xlIEluYy4xDjAMBgNVBAsTBU9ya3V0MQ4wDAYDVQQDEwVscnlh 

bjAeFw0wODAxMDgxOTE1MjdaFw0wOTAxMDcxOTE1MjdaMGgxCzAJBgNVBAYTAlVT 

MQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChML 

R29vZ2xlIEluYy4xDjAMBgNVBAsTBU9ya3V0MQ4wDAYDVQQDEwVscnlhbjCBnzAN 

BgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAseBXZ4NDhm24nX3sJRiZJhvy9eDZX12G 

j4HWAMmhAcnm2iBgYpAigwhVHtOs+ZIUIdzQHvHeNd0ydc1Jg8e+C+Mlzo38OvaG 

D3qwvzJ0LNn7L80c0XVrvEALdD9zrO+0XSZpTK9PJrl2W59lZlJFUk3pV+jFR8NY 

eB/fto7AVtECAwEAAaOBzTCByjAdBgNVHQ4EFgQUv7TZGZaI+FifzjpTVjtPHSvb 

XqUwgZoGA1UdIwSBkjCBj4AUv7TZGZaI+FifzjpTVjtPHSvbXqWhbKRqMGgxCzAJ 

BgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEU 

MBIGA1UEChMLR29vZ2xlIEluYy4xDjAMBgNVBAsTBU9ya3V0MQ4wDAYDVQQDEwVs 

cnlhboIJAMbTCksqLiWeMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEA 

CETnhlEnCJVDXoEtSSwUBLP/147sqiu9a4TNqchTHJObwTwDPUMaU6XIs2OTMmFu 

GeIYpkHXzTa9Q6IKlc7Bt2xkSeY3siRWCxvZekMxPvv7YTcnaVlZzHrVfAzqNsTG 

P3J//C0j+8JWg6G+zuo5k7pNRKDY76GxxHPYamdLfwk= 

-----END CERTIFICATE-----""" 

 

    def validateOrkutRequest(data,request) { 

        try { 

            OAuthServiceProvider provider = new OAuthServiceProvider(null, null, null) 

            OAuthConsumer consumer = new OAuthConsumer(null, "orkut.com", null, provider) 

            consumer.setProperty(RSA_SHA1.X509_CERTIFICATE, CERTIFICATE) 

            String method = request.getMethod() 

            String requestUrl = getRequestUrl(request) 

            List<OAuth.Parameter> requestParameters = getRequestParameters(request) 

            OAuthMessage message = new OAuthMessage(method, requestUrl, requestParameters) 

            OAuthAccessor accessor = new OAuthAccessor(consumer) 

            log.info "*** OAuthMessage Params:" 

            log.info "URL: " + message.URL.encodeAsHTML() 

            log.info "params=${message.getParameters()}" 

            log.info " VALIDATING SIGNATURE " 

            message.validateMessage( accessor, new SimpleOAuthValidator()) 

            log.info "REQUEST STATUS::OK" 

            return true 

        } catch (OAuthProblemException ope) { 

            log.error "OAuthProblemException-->" + ope.getProblem().encodeAsHTML() 

        } catch (Exception e) { 

            log.error e.toString() 

            throw e 

        } 

    } 

 

   /** 

    * Constructs and returns a List of OAuth.Parameter objects, one per 

    * parameter in the passed request. 

    *  

    * @param  request Servlet request object with methods for retrieving the 

    *         full set of parameters passed with the request 

    */ 

    public static List<OAuth.Parameter> getRequestParameters(HttpServletRequest request) { 

        List<OAuth.Parameter> parameters = new ArrayList<OAuth.Parameter>(); 

        for (Object e : request.getParameterMap().entrySet()) { 

            Map.Entry<String, String[]> entry = (Map.Entry<String, String[]>) e; 

            for (String value : entry.getValue()) { 

                parameters.add(new OAuth.Parameter(entry.getKey(), value)); 

                } 

            } 

        return parameters; 

    } 

} 
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9 ANEXO C – ESTRUTURA DE UMA 

APLICAÇÃO GRAILS 

Antes de criar uma aplicação Grails, deve-se instalar o conjunto de 

ferramentas disponíveis em [52]. 

Após a instalação das ferramentas, deve-se criar a aplicação. Uma aplicação 

Grails é gerada utilizando o comando grails create-app. Após a execução do 

comando, a estrutura a seguir é estabelecida. 

 

Listagem 9-1 - Estrutura de uma aplicação Grails (Traduzida de [71]) 

Para executar a aplicação criada, basta executar o comando grails run-app 

a partir do diretório da aplicação ($HOME_APLICACAO). 

 


