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Contexto 

 

 

O Acegi Security [1] é um framework que provê autenticação, autorização, 

criptografia e outras funcionalidades de segurança para aplicações web 

baseadas em Java. A arquitetura padrão de autenticação e autorização de 

usuários do Acegi Security depende basicamente de duas entidades: UserDetails, 

que representa o usuário e GrantedAuthority, que representa as permissões de 

um usuário. Quando um usuário logado no sistema tenta acessar um conteúdo 

protegido o Acegi Security verifica se ele tem permissão para tal. 

Esta arquitetura é suficiente na maioria dos casos, principalmente em aplicações 

rodando na Internet e sendo acessada por grupos de usuários organizados 

hierarquicamente, por exemplo, administradores, moderadores, usuários 

colaboradores e usuários comuns. 

Porém, em aplicações desenvolvidas para a Intranet de uma empresa ou órgão 

os perfis do usuário costumam ser mais complexos. Um mesmo usuário de uma 

empresa pode ser Diretor do Departamento de Recursos Humanos e Supervisor 

do Departamento de Finanças além de ter permissão de usuário no 

Departamento de Informática. Digamos que nessa empresa os diretores podem 

remover documentos de seus departamentos. Ele teria, portanto uma 

GrantedAuthority que daria para ele o direito de remover documentos no 

departamento em que ele é diretor. Para isso seria necessário checar se o perfil 

de diretor dele está relacionado com o departamento onde ele deseja remover 

um arquivo. Porém, no Acegi Security não existe nenhuma entidade relacionada 

com o local onde a operação está sendo executada. 

Felizmente, por se tratar de um framework muito extensível, o Acegi Security 

permite que novas características sejam adicionadas às funcionalidades padrão 

do sistema.  



Objetivo 

 
 

O objetivo deste trabalho é aproveitar a extensibilidade do Acegi Security e 

propor um framework simples e reutilizável para a criação de controles de 

acesso baseados no Acegi Security. A arquitetura deste framework deverá 

resolver o problema da dependência de departamento na autorização de uma 

operação. Também deve permitir operações que não dependam de nenhum 

departamento, ou seja, dependem apenas do perfil do usuário. Uma pequena 

aplicação de exemplo com testes de integração também pode ser feita para 

testar o framework. 

A princípio, além do Acegi Security serão utilizados: 

• Spring Framework [2]: Além de ser uma dependência do Acegi Security, o 
Spring Framework deve ser importante para a construção da arquitetura 
proposta em virtude da Inversão de Controle e da programação 
orientada a aspectos; 

• Hibernate [3]: Será usado apenas para a persistência dos dados na 
aplicação de exemplo; 

• Pelo menos um framework capaz de fazer os testes de integração, a ser 
decidido. 

Para atingir o objetivo, o trabalho será dividido em 5 etapas: 
1. Estudo do Acegi Security e das possíveis formas de extendê-lo; 
2. Desenvolvimento da arquitetura do novo framework; 
3. Implementação do framework; 
4. Implementação de uma pequena aplicação usando o framework; 
5. Testar a aplicação. 



Cronograma 

 

 Na tabela abaixo está definido um cronograma com os marcos das 

atividades chaves deste trabalho. O trabalho iniciou-se em Outubro de 2007 e se 

encerrará em Janeiro de 2008. 

 
 

Atividade Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Estudo do Acegi Security                 

Implementação do 

framework 

                

Implementação de uma 

pequena aplicação de 

exemplo 

                

Testar a aplicação de 

exemplo 

                

Escrita do trabalho de 

graduação 

                

Elaboração da Apresentação 

Oral 
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