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Análise comparativa de implementações de
controle de acesso baseados em autenticação e
autorização de sistemas web em Java
Rafael Balieiro Silveira Santos, Reinaldo de Oliveira Castro

Resumo: Este artigo apresenta subsidios para que o desenvolvedor possa escolher o mecanismo mais adequado para garantir o controle de
acesso em uma aplicação web em Java. Neste trabalho foram analisadas as implementações de controle de acesso em aplicações web em dois
aspectos fundamentais: autenticação e autorização. O estudo foi focado em três implementações de controle de acesso: (1) PhaseListener; (2)
JAAS; e (3) Spring Security e abordou o Sistema de Identidade Institucional da UFSCar como estudo de caso.
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Comparative Analysis ofaccess control implementation based on authentication and authorization ofweb systems in Java
Abstract: This paper presents substantial information so the developer can choose the most appropriate mechanism to ensure the access

control in a web application in Java. Access control implementations in web applications were analyzed considering two basic aspects:
authentication and authorization. The study focused on three access control implementations: (1) PhaseListener; (2) JAAS; (3) Spring
Security, and considered the Institutional Identity System at UFSCar as study case.
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I. INTRODUÇÃO
A autenticação e a autorização são dois aspectos
fundamentais de segurança em aplicações web. O processo de
autenticação consiste em identificar o usuário que está
acessando uma aplicação (BASAVALA et al., 2012). Já o
processo de autorização consiste em controlar o acesso do
usuário restringindo suas ações de acordo com sua função no
sistema, isto é, em definir os papéis do usuário (LUVIZON
2011; SIRBI & KULKARNI, 2010).
Este trabalho apresenta o apoio necessário para que o
desenvolvedor possa escolher o mecanismo mais adequado
para garantir o controle de acesso em uma aplicação web em
Java. Para isso foi feita uma análise comparativa entre três
formas de implementação de controle de acesso baseada em
autenticação e autorização, usando o Sistema de Identidade
Institucional como objeto de estudo.
O artigo está organizado em quatro seções, sendo que a
próxima seção apresenta os trabalhos relacionados e a seção 3
descreve as três implementações utilizadas neste trabalho,
detalhando suas principais características. A seção 4 apresenta
o desenvolvimento do estudo de caso utilizando as
tecnologias referenciadas, destacando as principais
características e diferenças entre elas. Por fim, a seção 5

apresenta as considerações finais e aponta trabalhos futuros.
II. TRABALHOS RELACIONADOS
Não foram encontrados trabalhos que abordam o
PhaseListener como mecanismo de controle de acesso. Isto
pode ser explicado pelo fato desta interface não ter sido
desenvolvida especificamente para tratar do controle de
acesso, diferentemente do JAAS e Spring Security.
LUVIZON (2011) apontou que aplicações web que
utilizam o JAAS (Java Authentication and Authorization
Service) ficam desacopladas da função de controle de acesso,
pois toda a lógica é executada no nível do servidor,
permitindo que a aplicação possa ser distribuída em qualquer
servidor que implemente a especificação Java EE.
O trabalho de SIRBI & KULKARNI (2010) indica que o
Spring Security implementa o controle de acesso baseado em
papéis, reforçando aspectos fundamentais de segurança e
tornando a aplicação independente da lógica de controle de
acesso.
O presente trabalho difere dos encontrados porque uma
análise comparativa entre três formas de implementação de
controle de acesso baseada em autenticação e autorização é
apresentada.
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III. F UNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A linguagem Java fornece diferentes mecanismos para
realizar o controle de acesso de uma aplicação. Para realizar a
análise comparativa proposta neste artigo foram selecionados
os seguintes mecanismos: PhaseListener, JAAS e Spring
Security.
A) PhaseListener

É uma interface implementada por objetos que desejam ser
notificados por mudanças ocorridas no ciclo de vida de uma
aplicação web (ORACLE, 2015).
Essa interface disponibiliza 3 métodos (ORACLE, 2015):
● afterPhase: esse método lida com uma
notificação de que o processamento de uma fase
específica tenha se completado.
● beforePhase: esse método lida com uma
notificação de que uma fase específica do ciclo de
vida do processamento esta prestes a começar.
● PhaseId: esse método retorna o identificador do
processamento de uma fase solicitada.

B) JAAS (Java Authentication and Authorization Service)

O JAAS foi adicionado como uma extensão do Java 2 SDK
(Software Development Kit) na versão 1.3 e pode ser
utilizado com dois propósitos: autenticação e autorização de
usuários. O JAAS implementa uma versão do framework
PAM (Pluggable Authentication Module), ou seja, o controle
é executado pelo servidor de aplicações permitindo que o
sistema fique desacoplado da lógica de controle de acesso
(ORACLE, 2015).
C) Spring Security

Spring Security é um módulo do framework Spring,
especializado em segurança de controle de acesso
personalizável. Ele suporta uma ampla variedade de módulos
de autenticação integrados com diferentes tecnologias, tais

como: autenticação “HTTP basic”; autenticação “HTTP
digest”; autenticação baseada em formulário e integração com
o próprio JAAS (SPRING, 2015).
IV. ESTUDO DE CASO
Nesta seção abordamos o Sistema de Identidade
Institucional (SII) como estudo de caso para demonstrar o uso
das implementações que estão sendo comparadas neste artigo.
O SII foi elaborado e desenvolvido para permitir que o
estudante solicite sua carteirinha estudantil por meio de um
sistema web. O sistema ainda dispõe de uma área
administrativa onde grupos de usuários podem administrar,
moderar e visualizar carteirinhas solicitadas e impressas.
A implementação com PhaseListener foi arbitrariamente
escolhida para o SII no ano de 2013. As demais
implementações com Spring Security e JAAS foram usadas
neste artigo com o propósito da análise comparativa.
Todas as implementações desse estudo de caso foram
realizadas utilizando o servidor de aplicações Glassfish 4.0 e a
tecnologia Java Server Faces 2.0.
A) Implementação do controle de acesso com PhaseListener

A lista 1 ilustra o fragmento do código que representa a
classe “AutenticaListener”, utilizada no sistema SII. Esta
classe implementa a interface PhaseListener. O método
“afterPhase” controla as ações do usuário no sistema. Sua
função será receber os dados do usuário armazenados na
sessão (Figura 1) e controlar o acesso do usuário validando
sua autorização no sistema, redirecionando o usuário para a
página correta, baseado nos papéis que usuário autenticado
tem acesso. O objeto “usuarioSistema” recupera a informação
armazenada na sessão e verifica se o usuário possui alguns
dos seguintes papéis: administrador, moderador ou emissor. O
objeto “usuarioAluno” recupera o papel solicitante. Esses
papéis são responsáveis por autorizar as ações do usuário
logado no sistema.

Figura 1. Exemplo de classe que implementa a interface PhaseListener
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Após a criação da classe que implementa a interface
PhaseListener é necessário inserir a tag “<phase-listener>” no

arquivo “faces-config.xml”, responsável pela configuração do
Java Server Faces (Figura 2).

Figura 2. Configuração da classe “AutenticaListener” dentro da tag “phase-listener” no arquivo faces-config.xml
A Figura 3 ilustra a lógica do método “entrar” que será
responsável por receber as credenciais de acesso informados
no formulário de login, checar a autenticidade do usuário e

armazenar os dados na sessão. Esse método foi implementado
na classe “LoginManagedBean ”.

Figura 3. Criação do método “entrar” na classe LoginManagedBean
B) Implementação do controle de acesso utilizando JAAS

O uso do JAAS permite que aplicações escritas na
plataforma Java (J2EE) utilizem os módulos de controle de
acesso sem estarem fortemente acoplados ao código da
aplicação. O controle de acesso no JAAS é realizado pelo
T.I.S. 2015; 4 (3): 231-239

servidor de aplicações (LUVIZON, 2011).
Para utilizar o JAAS em uma aplicação é necessário realizar
as seguintes configurações no servidor de aplicações:
● Pool de Conexões do JDBC
A conexão com o banco de dados que contém a tabela de
233
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usuários e seus respectivos papéis dentro do sistema, é
definida no Pool de Conexões. A figura 4 mostra a

configuração do Pool de Conexões no servidor Glassfish.

Figura 4. Configuração geral do pool de conexão JDBC no servidor de aplicações Glassfish
● JDBC Realm
A figura 5 define um novo JDBC realm que associa a tabela

de usuários aos papéis no sistema, bem como a criptografia
que será usada na autenticação dos usuários.

Figura 5. Configuração do realm apontado para o pool de conexão criado no utilizando as tabelas
de usuário e usuario_papel no servidor de aplicações Glassfish
Após as configurações no Glassfish, é necessário mapear
na aplicação os recursos que serão controlados pelo JAAS.
A Figura 6 ilustra a configuração de todos os recursos

controlados na aplicação através das tags “security-constraint”
adicionadas no arquivo “web.xml”.
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Figura 6. Configuração do arquivo web.xml com a tag security-constraint contendo a definição de todos
os recursos que serão controlados pelo JAAS
O JAAS permite definir diferentes tipos de métodos de tipo usado foi o “FORM”, no qual definimos um formulário
autenticação que são definidos no arquivo “web.xml”, de login personalizado para realizar a autenticação.
conforme apresentado na Tabela 1. No nosso estudo de caso o
Tabela 1. Tipos de métodos de autenticação fornecidos pelo
JAAS no arquivo “web.xml” (ORACLE 2015)

A configuração do tipo de autenticação usado na aplicação

através da tag “login-config” é ilustrada pela Figura 7.

Figura 7. Configuração do arquivo web.xml com a tag login-config com a definição
do tipo de autenticação no JAAS.
A tag de configuração “security-role” determina todos os
grupos disponíveis aos quais os papéis estão associados para
T.I.S. 2015; 4 (3): 231-239

os usuários do sistema (Figura 8).
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Figura 8. Configuração do arquivo web.xml com a tag security-role contendo a
definição de todos os papéis configurados para aplicação no JAAS.
A Figura 9 ilustra a lógica do método “entrar”. O método
“request.login()” valida o nome do usuário e senha fornecidos
pelo formulário de login através do JDBC Realm,
configurado no servidor de aplicações (Figura 5). O método

“request.isUserInRole” verifica qual papel o usuário
autenticado possui e redireciona para a página ou recurso
específico.

Figura 9. Criação do método “entrar” na classe LoginManagedBean
C) Implementação do controle de acesso utilizando Spring
Security

De maneira semelhante a utilização do JAAS, o Spring
Security lida com a segurança através de declarações baseadas
em papéis. Através dos papéis definidos, podemos controlar
quais recursos podem ser acessados (SIRBI & KULKARNI,

2010).
O Spring Security utiliza o arquivo “web.xml” para criar
um novo filtro chamado “springSecurityFilterChain” que
permite interceptar os recursos acessados e verificar as
permissões de acesso (Figura 10).
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Figura 10. Configuração do filtro “springSecurityFilterChain” no arquivo “web.xml”
A configuração da tag “intercept-url” no arquivo “springsecurity.xml” define quais recursos poderão ser acessados na
aplicação baseados nos papéis definidos para cada usuário. A
tag de configuração “form-login” define o formulário de

login. A tag de configuração “authentication-manager”
gerencia os usuários e seus respectivos papéis e define o tipo
de criptografia utilizado na autenticação (Figura 11).

Figura 11. Configuração do arquivo “spring-security. xml”
A Figura 12 ilustra a lógica do método “entrar” que será
responsável por receber e validar as credenciais de acesso. O
filtro do Spring Security reconhece o parâmetro

T.I.S. 2015; 4 (3): 231-239

“j_spring_security_check” e valida os dados informados no
formulário de login. Esse método foi implementado na classe
“LoginManagedBean”.
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Figura 12. Criação do método “entrar” na classe LoginManagedBean
D) Comparação entre as implementações de segurança

No presente trabalho foram usados o acoplamento da
lógica de controle de acesso e o esforço de implementação
como critérios de comparação entre as implementações. O
acoplamento de controle de acesso se refere a quanto uma
aplicação está vinculada ao código de controle de acesso. Um
forte acoplamento pode ser desvantajoso, pois exige que o
código fonte da aplicação seja alterado para que qualquer
funcionalidade seja adicionada ao controle de acesso. O

esforço de implementação corresponde ao número de linhas
de código necessárias para controlar o acesso de uma
aplicação e é diretamente afetado pelos parâmetros: (1)
mecanismo de controle de acesso, que determina como os
recursos podem ser acessados em uma aplicação; e (2) tipo de
autenticação, que define como a autenticação pode ser feita
dentro de uma aplicação.
A Tabela 2 a seguir aponta algumas diferenças entre cada
implementação analisada.

Tabela 2. Diferenças entre as implementações analisadas

V. CONSIDERAÇÕES F INAIS
Considerando o aspecto esforço de implementação, que é
medido pela quantidade de linhas de código, o uso do Spring
Security apresentou menor esforço de implementação (114
linhas de código), mostrando-se mais produtivo. As
implementações com JAAS e PhaseListener demandaram 122
linhas e 205 linhas de código, respectivamente.

No parâmetro acoplamento da lógica de controle de acesso,
o JAAS mostrou-se mais eficiente que as outras
implementações, pois permite implementar um mecanismo
que reduz o tempo de desenvolvimento da funcionalidade de
controle de usuários sem precisar implementar o controle no
código fonte da aplicação ou adicionar um framework
específico para isso.
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Trabalhos futuros poderiam explorar o uso de papéis ou
grupos de usuários de forma dinâmica, isto é, permitir que a
aplicação crie ou edite novos grupos de usuários e suas
permissões dentro do sistema.
REFERÊNCIAS
BASAVALA, S. R. et al. Authentication: An Overview, its
types and Integration with Web and Mobile Applications.
In: 2ND IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
PARALLEL,
DISTRIBUTED
AND
GRID
COMPUTING, 2., 2012, Solan. Resumos… Solan: IEEE,
2012. p. 398-401.
DIKANSKI, A. et al. Identification and Implementation of
Authentication and Authorization Patterns in the Spring
Security Framework.
LUVIZON, J. G. Segurança e desempenho em aplicações
WEB utilizando JAAS, GlassFish e PostgreSQL. 2011. 50
f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Universidade

T.I.S. 2015; 4 (3): 231-239

Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2011.
ORACLE, PhaseListener (Java(TM) EE 7 Specification
APIs).
Disponível
em:
<https://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/faces/event/P
haseListener.html>. Acesso em: 14 agosto 2015.
ORACLE, JAAS Reference Guide. Disponível em:
<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/jaas/ind
ex.html>. Acesso em: 20 agosto 2015.
ORACLE, Web Application Security Configuration.
Disponível
em:
<https://docs.oracle.com/html/E13977_01/websec.htm>.
Acesso em: 12 setembro 2015.
SIRBI, K.; KULKARNI, P. J. Stronger Enforcement of
Security Using AOP & Spring AOP. Journal of
Computing, Ithaca, v. 2, n. 6, p. 99-105, jun.2010.
SPRING, Spring Security Reference. Disponível em:
<http://docs.spring.io/spring-security/site/docs/4.0.3.CISNAPSHOT/reference/htmlsingle/#what-is-acegisecurity>. Acesso em: 12 agosto 2015.

239

