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Resumo  

 

Para proteger grandes quantidades de dados de ações não autorizadas é necessário um 

bom controlo de acesso e com isso garantindo a segurança dos dados. 

Os sistemas de gestão de bases de dados são os principais guardiões de dados, 

armazenando e gerindo o acesso a estes dados nos sistemas informáticos. É sobre estes 

que incidem ameaças e riscos no que respeita a fugas de informação.  

A dissertação aqui apresentada consiste na verificação, ao nível do sistema de base de 

dados MongoDB, de um conjunto de métricas de controlo de acesso, presentes na 

documentação do NIST, especificamente o documento NISTIR 7874. Para esta análise 

foram escolhidas três propriedades do NIST que são: Administration, Enforcement e 

Performance. 

As métricas de segurança são necessárias para fornecer uma base qualitativa e objetiva 

para: i) definir operações de segurança, neste caso operações de controlo de acesso ii) 

apoiar o processo de decisão, iii) garantir a qualidade das operações realizadas na base 

de dados, tendo em conta as normas internacionais, e iv) manter as operações de 

segurança confiável. 

As métricas selecionadas permitem demonstrar e analisar se o MongoDB possui 

“meios” para suportar ou não o controlo de acesso. O resultado apoia o responsável pela 

segurança da informação no processo de decisão, isto ajuda a escolher os controlos de 

acesso mais adequados aos dados armazenados no MongoDB. 

 

Palavras-chave: MongoDB, Controlo de acesso, NIST, Métricas. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Summary 

 

Protecting large amounts of data from unauthorized actions requires good access control 

and thereby ensuring data security. 

Database management systems are the main guardians of data, storing and managing 

access to this data in computer systems. It is on these that threats and risks regarding 

information leaks focus.  

The dissertation presented here consists in verifying, at the MongoDB database system 

level, a set of access control metrics, present in the NIST documentation, specifically 

the NISTIR 7874 document. Three NIST properties were chosen for this analysis which 

are: Administration, Enforcement and Performance. 

The security metrics are necessary to provide a qualitative and objective basis to: i) 

define security operations, in this case access control operations ii) support the decision 

process, iii) ensure the quality of the operations performed on the database, taking into 

account international standards, and iv) maintain reliable security operations. 

The selected metrics allow demonstrating and analyzing whether MongoDB has 

"means" to support access control or not. The result supports the information security 

officer in the decision process, this helps to choose the most appropriate access controls 

for the data stored in MongoDB. 

 

Keywords: MongoDB, Access control, NIST, Metrics. 
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1. Introdução  

 

O NoSQL (um termo genérico que representa as base de dados não relacionais) é uma 

tecnologia de armazenamento de dados que teve início a partir da necessidade de 

sustentar as demandas de armazenamento na qual as bases de dados relacionais não 

seriam tão eficazes (BARBOSA, 2013). Este modelo se caracteriza por ter alto 

desempenho, suporte a dados não estruturados, escalabilidade, replicação e alto grau de 

disponibilidade. 

Devido ao grande volume de dados de aplicações dessa natureza, a base de dados 

relacional nem sempre apresenta a flexibilidade necessária para lidar com esta demanda, 

apesar de ainda ser utilizado pela grande maioria dos sistemas de base de dados por 

causa dos recursos, da capacidade de gerenciar transações e consultas, e além de 

diversas outras características. 

Com base nesse breve panorama, essa pesquisa tem por objetivo fazer um estudo acerca 

de Controlo de Acesso em Bases de Dados NoSQL, no sentido de apresentar uma 

Análise do Controlo de Acesso no Sistema de Gestão de Bases de Dados MongoDB. 

Independentemente do modelo de base de dados usado nas empresas é importante 

garantir a segurança dos dados, ou melhor, é importante proteger os dados de qualquer 

ação não autorizada que prejudique a empresa ou os seus clientes. Com o propósito de 

analisar os conceitos associados ao controlo de acesso suportado por SGBD, por 

MongoDB, e será avaliado de acordo com as métricas propostas pelo Guidelines for 

Access Control System Evaluation Metrics National Institute of Standards and 

Technology (NIST) (Hu & Scarfone, 2012). 

Esse tema é relevante, e justifica-se o mesmo, já que é uma tecnologia mundialmente 

em discussão e que deverá proporcionar soluções práticas e essenciais para empresas 

que necessitam de garantir a segurança, em particular do controlo de acesso de dados.  

Por fim, são tiradas conclusões das implementações realizadas e das avaliações aos 

controlos do NIST escolhidos, do ponto de vista da segurança no controlo de acesso 

num SGBD.  
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1.1. Problema 

 

As bases de dados estão cada vez mais presentes em nosso dia-a-dia, visto que a maioria 

das atividades que realizamos envolve, direta ou indiretamente, o uso de uma base de 

dados. Segundo (Elmasri & Navathe, 2011), uma base de dados “é uma coleção de 

dados relacionados”, ou seja, sempre que possuirmos um grupo de informações que 

relacionam entre si e tratam de um mesmo assunto, temos uma base de dados. 

Base de dados relacional é a tecnologia predominante para armazenar dados 

estruturados. “A partir de 1970, armazenamento de dados baseado em cálculo relacional 

foi bastante utilizado e muitos pensaram ser a única alternativa para o armazenamento 

de dados acessível por vários clientes de uma forma consistente” (Fernandes, 2018). 

Contudo, a quantidade de dados gerada diariamente em vários domínios de aplicação 

como, por exemplo, da Web, redes sociais, redes de sensores, entre diversos outros, está 

na ordem de algumas dezenas, ou centenas, de terabytes (Vieira, Figueiredo, Liberatti, 

& Viebrantz, 2018). Nesse contexto, o movimento NoSQL vem ganhando força. Esta 

nova geração de base de dados é frequentemente utilizada em tecnologia Big Data, pois 

o NoSQL é comumente usado em projetos de software de grandes empresas no qual 

geram um alto volume de dados.  

Para uma melhor compreensão, é essencial entender a definição dos 3 V’s: Volume + 

Variedade + Velocidade. O Volume representa a grande quantidade de dados gerados 

por sistemas corporativos, por mídias sociais, sensores e outros dispositivos; a 

Variedade representa os dados estruturados e não estruturados, por exemplo, obtidos do 

twitter e facebook, dados de uma empresa com grande volume de geração e 

movimentação de dados; a Velocidade, que representa a resposta quase que em tempo 

real para agir no próprio evento gerador das informações (Taurion, 2013). 

Para proteger grandes quantidades de dados de ações não autorizadas é necessário um 

bom controlo de acesso e com isso garantindo a segurança dos dados. Até onde foi 

possível pesquisar, existem poucos trabalhos que analisem o controlo de acesso em 

sistemas de base de dados baseados nos modelos NoSQL. Assim, o objetivo principal 

deste trabalho consiste em realizar uma análise sobre o controlo de acesso em SGBD 

MongoDB, que usa modelo de base de dados NoSQL. Para realizar uma análise 
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exaustiva serão usadas as métricas publicadas no NIST 7874 (Hu & Scarfone, 2012) . 

Estas métricas de avaliação de sistemas de controlo de acesso foram escolhidas porque, 

na nossa opinião, fornecem informações abrangentes e completas sobre propriedades de 

CA, para além da garantia de qualidade que nos brinda um laboratório como NIST. 

 

1.2. Estrutura da Dissertação 

 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos. Este primeiro descreve o problema e 

a nossa proposta de investigação. 

No segundo capítulo, são descritos os conceitos fundamentais do modelo de dados 

NoSQL, em seguida descrever as diferenças entre os SGBD relacional e NoSQL, o que 

é MongoDB, descrever os modelos de controlo de acesso e suas aplicações no 

MongoDB, apresentar controlo de acesso discricionário, controlo de acesso baseado em 

funções e controlo de acesso obrigatório. 

O terceiro capítulo é dedicado a implementação do controlo de acesso no MongoDB. 

No quarto capítulo, são apresentadas as Conclusões e Trabalho Futuro.  

O acompanhamento da pesquisa foi realizado pela professora orientadora por meio de 

reuniões com objetivo de verificar a evolução dos estudos e também para traçar 

diretrizes e direcionamentos. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Conceitos de Base de Dados 

 

Uma base de dados pode ser definida como uma coleção de dados inter-relacionados 

que podem ser armazenados de forma centralizada ou distribuída, tendo ou não um 

controlo de redundância (Elmasri & Navathe, 2011). Essa coleção de dados representa 

as características do mundo real. 

Como as entidades armazenadas precisavam se relacionar, por exemplo, os autores e 

publicações que participaram, a complexidade do base de dados começou a aumentar 

para que fosse permitido o relacionamento entre todas as entidades. Tendo em vista esse 

problema, a IBM investiu em pesquisas na década de 60 de modo a solucionar as 

demandas dos bases de dados digitais. 

Em junho de 1970, o pesquisador da IBM Edgar Frank Codd apresentou um modelo no 

qual os utilizadores pudessem armazenar e utilizar quantidades expressivas de dados 

mesmo com pouco conhecimento técnico (Codd, 1970). O artigo possibilitou a evolução 

das bases de dados, permitindo que outros pesquisadores evoluíssem a criação de um 

modelo de base de dados relacional. Na proposta é apresentado um modelo que utiliza 

conjuntos de relações matemáticas para representar os dados com uma linguagem 

baseada em teoria de conjuntos e lógica de primeira ordem para acessá-los (Codd, 

1970). 

No final da década de 70 foi criado a linguagem de consulta estruturada (SQL – 

Structured Query Language) que se tornou a linguagem padrão para bases de dados 

relacionais. Na década seguinte surgiram outros bases de dados, tais como o da a 

empresa IBM que lançou o SQL/DS (Sumathi & Esakkirajan, 2007) sendo o primeiro 

sistema de gestão de dados relacional comercializado (Sumathi & Esakkirajan, 2007), e 

o da empresa Oracle (Oracle, 2018). 

Para que esses bases de dados pudessem ser administrados, foi desenvolvido o Sistema 

de Gestão de Bases de Dados (SGBD) ou Database Management System (DBMS) 

(Patterson, 1971). Esse sistema é uma coleção de dados inter- relacionados e uma 

coleção de programas para acesso a esses dados. O SGBD proporcionou um ambiente 
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eficiente e homogêneo para recuperação e armazenamento em base de dados 

(Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 1999). 

Dentre as funcionalidades do SGBD, está o controlo de redundância, compartilhamento 

de dados, restrições de acesso multiutilizadores, representação de relacionamentos 

complexos de dados, restrições de integridade e funcionalidades de backup e 

restauração. As propriedades transacionais mais conhecidas são Atomicidade, 

Consistência, Isolamento e Durabilidade (ACID) (Elmasri & Navathe, 2011): 

 Atomicidade: as transações são atômicas (indivisíveis) no processamento. Ou 

todas as modificações de uma transação são executadas com sucesso, ou 

nenhuma delas é executada; 

 Consistência: todas as modificações serão efetuadas no base de dados se forem 

consistentes, quando todos os dados de uma transação forem válidos, caso 

contrário a transação será cancelada; 

 Isolamento: a transação não será interferida por nenhuma outra transação 

concorrente. Ela deve ser executada como se estivesse isolada das demais; 

 Durabilidade: quando uma transação é executada com sucesso todas as suas 

modificações serão gravadas permanentemente no base de dados e não devem 

ser perdidas em caso de uma falha física no equipamento. 

O SGBD foi sendo aprimorado desde os sistemas de arquivos de armazenamento em 

disco até a criação de novas estruturas de dados. As especificações que descrevem como 

o base de dados deveria ser estruturado e utilizado começaram a ter diferentes formas de 

representação, que são os modelos de dados. 

Os modelos de dados utilizados pelo SGBD são: modelo hierárquico, modelo em redes, 

modelo relacional e o modelo orientado a objetos. Sendo que o modelo hierárquico e o 

de redes são orientados a registros, nos quais qualquer acesso ao base de dados 

(consulta, inserção, alteração ou remoção de dados) é feito em um registro por vez. 

 

2.2.Base de Dados NoSQL 

 

Em 2000 o pesquisador Eric Brewer elaborou o Teorema CAP (Consistency, 

Availability e Partition Tolerance), tendo em mente a conjectura de que não existem 
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garantias de que um sistema computacional distribuído possa ter simultaneamente 

consistência, disponibilidade e tolerância ao particionamento. Segundo Brewer, um 

sistema distribuído pode garantir apenas duas dessas três características ao mesmo 

tempo (Gilbert & Lynch, 2012). 

Consistência: é a garantia de que, após a finalização de uma transação, o sistema 

mantém a integridade dos dados, ou seja, a transação não pode infringir as regras do 

base de dados (Wei, Pierre, & Chi, 2009). 

Disponibilidade: é a garantia de que um sistema esteja sempre acessível aos seus 

utilizadores. Cada transação deve finalizar com uma resposta esperada. 

Tolerância ao particionamento: é a garantia de que um sistema continue operando 

mesmo após ocorrerem particionamentos na rede. Assim, se um sistema dispuser dessa 

propriedade, ele deverá ser capaz de realizar operações como leitura e escrita após 

ocorrerem particionamentos na rede (Gilbert & Lynch, 2012). 

Segundo (Gilbert & Lynch, 2012), uma aplicação voltada para a Internet pode atender 

até duas dessas propriedades. Como qualquer estratégia de escalabilidade horizontal é 

baseada no particionamento de dados, os desenvolvedores devem decidir entre 

consistência e disponibilidade. 

Nesse contexto, a arquitetura NoSQL possui uma melhor disponibilidade, desempenho 

e flexibilidade, porém tem uma baixa consistência. O modelo NoSQL utiliza a 

Consistência Eventual, na qual poucas atualizações são esperadas, e quando elas 

ocorrem não são propagadas instantaneamente. Esse modelo requer que as atualizações 

sejam disseminadas para todas as cópias de tempos em tempos. Com isto, quando uma 

escrita for realizada no base, não tem como garantir que, daquele momento em diante 

todos os processos terão acesso ao dado atualizado (Vogels, 2008). 

Considerando o teorema e as características do NoSQL quanto á consistência, e de  que 

a proposta ACID tem como uma das propriedades principais a consistência, surgiu o 

conceito BASE (Basically Available, Soft state, Eventual consistency). BASE propõe 

relaxar o requisito de consistência permanente de dados, e enfatizar a disponibilidade e 

a tolerância ao particionamento. A disponibilidade é obtida por meio do tratamento 

local de falhas. Quando uma máquina do sistema falha é apenas uma máquina a menos 

disponível no sistema (Pritchett, 2008). 
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Um sistema que adote o BASE não demanda a disponibilidade total (Basically 

Available) não precisando ser continuamente consistente (Soft State). 

Desse modo, os modelos de bases de dados NoSQL possuem as seguintes 

características: não-relacional, distribuído e escalável horizontalmente, ausência de 

esquema ou esquema flexível, apoio nativo à replicação de dados e acesso aos mesmos 

via APIs simples (NoSQL, 2018).  

A aceitação de modelos NoSQL é observada em grandes empresas que desenvolveram e 

utilizam SGBDs, como exemplo o projeto Dynamo, da Amazon (DeCandia & al., 

2007), o Bigtable, do Google e o projeto Cassandra, do Facebook (Lakshman & Malik, 

2010). Atualmente existem vários bases de dados NoSQL, por exemplo: MongoDB 

(Chodorow, 2013), Redis (Zawodny, 2009), CouchDB (CouchDB, 2018) e Neo4J 

(Neo4J, 2016). 

Os modelos de bases de dados NoSQL são: orientados a documentos, chave/valor, 

orientado a colunas e grafos (Sattar, Lorenzen, & Nallamaddi, 2007). 

 

2.2.1. Chave/Valor 

 

O modelo chave/valor utiliza o mesmo princípio do uso de dicionários de dados, no qual 

os dados são endereçados por uma única chave, que permite trabalhar com os valores 

por chaves. Esses tipos de bases de dados são os que têm a maior escalabilidade. Podem 

conter dados estruturados ou não estruturados e tem muita utilidade para operações 

simples, baseadas somente em atributos chave. A maioria dos armazenamentos 

chave/valor mantém seu conjunto de dados em memória, são muito utilizados para 

cache de consultas SQL (Leavitt, 2010). Os valores são isolados e independentes devido 

aos relacionamentos serem tratados na lógica da aplicação. Graças a essa estrutura de 

dados, os armazenamentos são totalmente livres de esquema (Hecht & Jablonski, 2011). 

A estrutura de dados chave-valor proporciona um algoritmo mais eficiente para acessar 

os dados. Como a chave é um valor único pode ser rapidamente localizada, assim 

permitindo o acesso aos dados (Tiwari, 2011). 
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Existem aplicativos do modelo chave-valor que podem armazenar os dados em 

memória, melhorando o desempenho do acesso aos dados, ou persistir os dados em 

discos, assim facilitando escalabilidade. A estrutura chave/valor é vista na Figura 1. 

 

Figura 1: Representação do Modelo Chave/Valor.  

 

2.2.2. Orientado a Colunas 

 

O modelo orientado a colunas possui uma estrutura que permite um desempenho melhor 

para a implementação de sistemas, desde que as agregações sejam processadas sobre a 

quantidade de dados com características similares. Esse modelo é uma especificidade do 

modelo chave-valor, já que uma chave corresponde a diversos valores armazenados em 

sua estrutura (Indrawan, 2012). É composto por famílias de colunas e supercolunas. As 

famílias de colunas agrupam colunas e supercolunas em um dado altamente estruturado. 

Uma coluna é uma unidade atômica de informação expressa como um par de nome e 

valor e as supercolunas agrupam colunas associadas, recuperadas pelo disco ou pela 

associação semântica (Indrawan, 2012). 

Essa estrutura de dados permite uma maior eficácia quanto aos armazenados (Figura 2). 

O modelo orientado a colunas não armazena nulo em uma coluna, com isto economiza 

espaço (Tiwari, 2011). 
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Figura 2: Representação do Modelo Orientado a Colunas.  

 

2.2.3. Orientado a Documentos 

 

O modelo orientado a documentos armazena e recupera dados não e semiestruturados 

no qual o objeto dos dados é chamado documento. Uma chave única representa o 

endereçamento do documento na base de dados. Além de permitir recuperar um 

documento por meio da pesquisa chave/valor, também é possível recuperar um 

documento através de uma linguagem de consulta existente na base (Leavitt, 2010). 

Esse modelo de bases de dados utiliza o JSON (JavaScript Object Notation) sendo que 

cada documento contém uma chave única que se encontra dentro de uma coleção de 

documentos, assim o identificando (Hecht & Jablonski, 2011). 

Esse modelo é considerado uma evolução do modelo chave-valor por permitir estruturas 

mais complexas com valores escalares. Segundo (Gajendran, 2012), os nomes dos 

atributos podem ser definidos em tempo de execução para cada documento. Uma das 

vantagens do modelo é que ele considera um documento como única unidade, deste 

modo não dividindo a sua constituição de pares chave-valor. Com isso é possível 

indexar o identificador primário dos documentos e as suas propriedades (Tiwari, 2011). 

Na Figura 3 é mostrado uma representação do modelo. 
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Figura 3: Representação do modelo Orientado a Documentos. 

 

2.2.4. Orientado a Grafos 

 

O modelo de base de dados orientado a grafos tem como fundamento a teoria dos 

grafos. Os grafos são descritos por vértices, propriedades e arestas. Os vértices 

representam as entidades, suas propriedades representam os atributos e as arestas 

representam as relações (Leavitt, 2010). 

A Figura 4 representa um exemplo de base de dados orientado a grafos, onde os vértices 

em laranja são nomes de pessoas e os vértices azuis são cidades. As arestas representam 

o relacionamento que cada nó pessoa, tem com os nós cidades. Aresta vermelha 

significa que a pessoa em questão (de onde sai a aresta) morou na cidade para a qual a 

aresta aponta; aresta azul significa que a pessoa em questão viajou para a cidade 

apontada. 
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Figura 4: Representação do modelo Orientado a Grafos (Almeida, 2011).  

 

2.3. MongoDB 

 

O sistema de base de dados MongoDB foi lançado em 2009 pela 10 gen que 

posteriormente foi rebatizada de MongoDB Inc. A licença é uma combinação da GNU 

Affero General Public License e da Apache License. Ele é desenvolvido utilizando as 

linguagens C, C++ e JavaScript. Atualmente, é o principal sistema de base de dados 

NoSQL e está entre os 5 sistemas de bases de dados mais utilizado ao lado das 

principais bases de dados relacionais do mercado: Oracle, MS SQL Server, MySQL e 

PostgreSQL. Esta popularidade é calculada levando em consideração menções em sites 

de busca como o Google, Bing e o Yandex; tendências de interesse (site Google 

Trends); discussões técnicas (site Stack Overflow e DBA Stack Exchange); número de 

anúncios de emprego em que a base é mencionada (sites Indeed e Simply Hired); 

número de perfis profissionais que contém uma menção à base de dados (site LinkedIn) 

e relevância em redes sociais (Twitter). 

O MongoDB é um sistema de base de dados baseado em documentos. Aqui, o conceito 

de linha ou tupla dos modelos de dados relacionais é trocado pelo documento que 

contem campos com valores, vetores ou, ainda, outros documentos embebidos. Assim, é 

uma estrutura bem mais flexível que a estrutura tabular. Outra característica dos 

modelos baseados em documentos é a falta de esquemas fixos. Um conjunto de 
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documentos em uma mesma coleção, do inglês collection (conceito similar ao de tabela 

no mundo relacional) não precisa ter os mesmos campos. Adicionar ou remover campos 

a um documento é uma operação bem simples. 

O MongoDB, versão Enterprise 4.4.2, é o sistema escolhido pois, para além de ser a 

versão mais recente, inclui suporte, e funções avançadas como por exemplo: 

 Kerberos & LDAP Authentication; LDAP Authorization; 

 Auditing; 

 Log Redaction; 

 Encrypted Storage Engine; 

 In-Memory Storage Engine; 

 MongoDB Compass Enterprise; 

 BI Connector; 

 SNMP protocol. 

Na Figura 5 apresentamos uma arquitetura típica de MongoDB, sendo composta de 3 

elementos chaves: Mongos, ConfigServer, Mongod e Shard (4.Linux).  

O Mongos pode ser comparada a um router de conexão, sendo capaz de receber diversas 

requisições e realizar a consulta de forma transparente para as aplicações que o utilizam. 

Assim que uma query é processada pelo Mongos, os metadados são consultados no 

ConfigServer. Esse último guarda a localização dos dados dentro do conjunto de de 

servidores do Sharding Set. 

Mongod é um processo em segundo plano usado pelo MongoDB, e tem como objetivo 

principal gerenciamento de todas as tarefas do servidor MongoDB. Por exemplo, aceitar 

solicitações, responder ao cliente e gerenciamento de memória. 

Assim que o Mongos identifica onde um determinado documento está entre os Shards, 

ele encaminha a consulta diretamente para o Shard que possui o dado. Cada Shard, e as 

suas replicas, é responsável por um conjunto de documentos de uma coleção, do inglês 

collection, o ambiente utiliza um balancer interno capaz de distribuir tais documentos 

em blocos – chamados chunks. Desta forma os dados são completamente distribuídos na 

rede de forma que as operações de leitura e escrita possam ser distribuídas facilmente 

entre os Shards. 
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Ambientes com Sharding possuem estruturas destinadas para alta disponibilidade de 

cada componente, Shard e ConfigServer, possuindo um conjunto de máquinas que 

replicam essas configurações constantemente, o ReplicaSets, que podem ser estendido 

para até 50 servidores. Neste tipo de ambiente a segurança nunca é deixada de lado, 

como podemos ilustrar na imagem, toda comunicação é mantida via Certificados 

assinados por uma CA interna. Dessa maneira, somente as máquinas que possuem o 

certificado poderão participar do ambiente. 

 

Figura 5: Arquitetura de MongoDB. 

 

2.4. Comparação entre Base de Dados Relacional e NoSQL 

 

Conforme a pesquisa elaborada por (King, 2015), a utilização do modelo de dados 

relacional é predominante nas empresas. O SQL Microsoft Server e Oracle são 

utilizados na maioria das organizações, seguidos pelo MySQL, IBM DB2 e MongoDB. 

A 5ª colocação do MongoDB é uma evidência da aceitação da tecnologia NoSQL, 

particularmente em grandes empresas. A classificação elaborada pelo DB-Engines (DB-
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Engines, 2018) atesta o crescimento de popularidade do NoSQL, sendo o MongoDB na 

posição 4° na lista, com o Cassandra em 8º e o Redis em 10º. Nessa classificação da 

DB- Engines, Oracle é o 1º seguido pelo MySQL e em 3º o SQL Microsoft Server. Na 

Figura 6 é visto como o modelo relacional ainda é predominante, conforme critério de 

popularidade. 

 

Figura 6: Classificação por categoria do DB-Engines. Fonte: DB-Engines 

 

Critérios de escalabilidade, consistência de dados e disponibilidade devem ser 

considerados no momento entre decidir entre um modelo de base de dados relacional e 

um modelo NoSQL. O escalabilidade é importante por ser uma das principais vantagens 

existentes no modelo NoSQL, que possuem uma flexibilidade maior. 

Para suprir a necessidade de aumento da demanda em um sistema, existem duas 

possibilidades de escalabilidade: Escalabilidade Vertical (scale up), que é uma melhoria 

no servidor; Escalabilidade Horizontal (scale out) que é o aumento da quantidade de 

servidores (Brito, 2010). 

A Tabela 1 apresenta uma análise comparativa entre as bases de dados relacionais e não 

relacionais. Neste estudo estão sendo discutidas algumas características que são a 

consistência, a escalabilidade e disponibilidade dos dados no sistema (Brito, 2010). 
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Tabela 1: Análise Comparativa Modelo Relacional x NoSQL (Brito, 2010) 

 Base de Dados Relacional NoSQL 

 

 

 

 

 

 

Escalabilidade 

É importante lembrar que é 

possível ser feito a 

escalabilidade em um 

Modelo Relacional, no 

entanto, é muito complexo. 

Possui uma natureza 

estruturada, portanto, a 

inserção dinâmica e 

transparente de novos nós a 

tabela não é realizada 

naturalmente. 

 

 

 

Não possui um esquema pré-

definido fazendo com que 

este tipo de modelo seja 

flexível o que favorece a 

inserção transparente de 

outros elementos. 

 

 

 

 

Consistência  

Neste requisito, o Modelo 

Relacional se mostra forte. 

As suas regras de 

consistência são bastante 

rigorosas no que diz respeito 

à consistência das 

informações. 

É realizada eventualmente no 

modelo: tem apenas a 

garantia que se não houver 

nenhuma atualização nos 

dados, todos os acessos aos 

itens devolverão o último 

valor que foi atualizado. 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidade 

Por não conseguir trabalhar 

de forma eficiente com a 

distribuição de dados, o 

Modelo Relacional acaba não 

suportando uma demanda 

muito grande de 

informações. 

Outro ponto forte neste 

modelo é o que diz respeito à 

disponibilidade, pois possui 

um alto nível de distribuição 

de dados, permitindo assim 

que seja possível fazer com 

que um enorme fluxo de 

solicitações aos dados seja 

atendido com a vantagem do 

sistema ficar indisponível o 

menor tempo possível. 
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Além do teorema CAP, outros estudos foram realizados entre os dois modelos. Entre 

eles foram listados as vantagens e desvantagens entre o modelo NoSQL e o modelo 

relacional (Nayak, Poriya, & Poojary, 2013): 

Vantagens do modelo NoSQL sobre o modelo Relacional: 

 Oferece uma ampla gama de modelos de dados para escolha; 

 Escalabilidade com mais facilidade; 

 Existem modelos de NoSQL preparados para tratar falhas de disco; 

 São mais rápidos, mais eficientes e flexíveis; 

 Tem evoluído a um ritmo significativo. 

Desvantagens do modelo NoSQL sobre o modelo relacional: 

 Ainda em evolução; 

 Não existe uma linguagem padrão de consulta; 

 Alguns modelos de bases de dados NoSQL não seguem o modelo ACID; 

 Não dispõe de uma interface padrão; 

 A manutenção das aplicações exige um grande esforço. 

Segundo um estudo realizado por (Näsholm, 2012), a maioria dos modelos de SGBDR 

não são capazes de medir o volume de dados armazenado e processá-lo em um tempo 

útil. Como os SGBDR foram projetados para escalar verticalmente e não para escalar 

horizontalmente, sua expansão fica limitada. Para (Tiwari, 2011) o modelo NoSQL é 

uma evolução do modelo SGBD por permitir a escalabilidade horizontal e garantir uma 

disponibilidade. 

Em resumo, o modelo NoSQL está em franca ascenção e os estudos analisam esse 

modelo na ótica da escalabilidade, disponibilidade, etc. Contudo, é urgente realizar 

estudos que o analisem do ponto de vista da segurança, ou melhor analisem a segurança 

dos sistemas de gestão que suportam modelos NoSQL, em particular do ponto de vista 

do controlo de acesso.  

2.5. Controlo de Acesso 

 

O controlo de acesso é uma das grandes formas de segurança de informação sendo que 

atesta a (Magistratura, 2019):  
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Confidencialidade - assegurar que a informação é acessível somente por pessoas 

devidamente autorizadas. O acesso à informação é restrito a utilizadores legítimos; 

Integridade - garante que a informação manipulada mantenha todas as 

características originais estabelecidas pelo proprietário da informação, incluindo 

controle de mudanças e garantia do seu ciclo de vida; 

Disponibilidade - assegurar o acesso à informação e bens associados por quem 

devidamente autorizado. A informação deve estar acessível sempre que necessário. 

Os controlos de acesso, físicos ou lógicos, têm como objetivo proteger equipamentos, 

aplicativos e arquivos de dados contra perda, modificação ou divulgação não autorizada. 

Os sistemas computacionais, bem diferentes de outros tipos de recursos, não podem ser 

facilmente controlados apenas com dispositivos físicos, como cadeados, alarmes ou 

guardas de segurança (TCU, 2012). Nesta seção  iremos apresentar os controlos de 

acesso lógicos designadamente, controlo de acesso  discricionário, controlo de acesso 

obrigatório e controlo de acesso baseado em funções. 

No controlo de acesso são utilizados os seguintes termos: sujeito, objeto, acesso e 

autorização (Hu & Scarfone, 2012). 

 Sujeito são todas aquelas entidades que executam ações no sistema, como as 

transações. Normalmente um sujeito realiza ações em nome de um utilizador, 

que pode ser uma pessoa ou outro sistema externo. 

 Objetos são as entidades passivas sujeitas às ações dos sujeitos, como os registos 

em base de dados ou outros recursos.  

 Acesso são ações realizadas por um sujeito sobre um objeto. Por exemplo, um 

acesso de uma transação a um um registo na base de dados, entre outros. 

Para além destes termos, para esta dissertação é importante definir o que é um privilégio 

e uma capacidade, do inglês capability: 

Privilégio: Um privilégio individual pode ser pensado como uma tupla primitiva da 

forma (s, a, o) onde s é um sujeito pertencente ao conjunto de sujeitos (S) do sistema, a 

é uma ação pertencente ao conjunto de ações (A), e o é um objeto pertencente ao 

conjunto de objetos do sistema (O). 
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Capacidade: Uma capacidade está associada a um sujeito e especifica as suas ações. 

Uma lista de capacidade corresponde a uma linha da matriz de controlo de acesso. Cada 

entrada na lista é uma capacidade de um sujeito - um par <conjunto de ações, objeto>. 

Existem ainda modelos que definem as caracteriticas dos controlos de acesso. Nesta 

dissertação e considerando o NIST, iremos analisar o modelo de controlo discricionário 

e baseado em “função”, apesar de existirem outros. Nas seções seguintes, os modelos 

são descritos em detalhe. 

2.5.1. Controlo de Acesso Baseado em Função 

 

O Controlo de Acesso Baseado em Função, do inglês Role Based Access Control 

(RBAC), define um conjunto de funções no sistema, como “diretor”, “gestor”, 

“suporte”, etc. e atribui a cada função um conjunto de privilegios que permitirá uma 

ação sobre um determinado objeto. Para cada utilizador/sujeito do sistema é definido 

uma função ou um conjunto de funções que este pode assumir.  

O aspecto principal no uso de funções, do inglês roles, está na sua capacidade de 

organizar e prover um grande número de privilégios em objetos, com flexibilidade, 

diminuindo o esforço necessário na administração de políticas de segurança complexas. 

Porém, para os sistemas disponíveis atualmente, a granularidade do controlo de acesso 

não são, sozinhos, suficientes para atender os requisitos de aplicações particulares. O 

controlo de acesso em tabelas de base de dados relacionais, por exemplo, não pode ser 

definido a um subconjunto de registros específicos, fazendo-se necessário a utilização 

de visões do base de dados para satisfazer as necessidades (Elmasri & Navathe, 2011). 

Uma função é estabelecida de acordo com o conceito de domínio de proteção nomeado 

(named protection domain - NPD). Dentro deste modelo, uma função e uma imagem de 

um conjunto de privilégios estabelecidos e utilizados pelos administradores de sistemas 

de utilizadores.  

Existem vários modelos para a implementação de políticas baseadas em funções, por 

exemplo: 

 No modelo RBAC hierárquico as funções são classificadas em uma hierarquia, 

baseado no conceito de herança. 
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 No modelo RBAC com restrições é possível definir restrições à ativação de 

funções, como o número máximo de utilizadores que podem ativar uma 

determinada função simultaneamente ou especificar que duas funções estão em 

conflito e não podem ser ativadas pelo mesmo utilizador em simultâneo. 

 

2.5.2. Controlo de Acesso Discricionário  

 

Os controlos de acesso discricionários são baseados na concessão e revogação de 

privilégios de forma individualizada, ou seja, pode-se conceder (ou revogar) a um 

sujeito específico s permissão de executar a ação a sobre um objeto específico o. Um 

privilégio permite que um utilizador/sujeto acesse um determinado objeto e execute 

ações pré-definidas. O utilizador que cria um objeto no base de dados tem 

automaticamente todos os privilégios referentes ao objeto. Por consequência, o SGBD 

monitora como estes privilégios são concedidos ou revogados, controlando para que 

apenas utilizadores autorizados tenham acesso para executar uma determinada ação aos 

objetos (Ramakrishnan & Gehrke, 2008). Trata-se de um sistema que foi inicialmente 

desenvolvida para a linguagem SQL e posteriormente boa parte dos SGBDs passaram a 

utilizar variações do mesmo (Elmasri & Navathe, 2011). Uma observação importante é 

que na maioria dos SGBDs comerciais, são oferecidos apenas os métodos para controlo 

de acesso discricionário (Elmasri & Navathe, 2011). 

 

2.5.3. Controlo de Acesso Obrigatório  

 

De acordo com (Elmasri & Navathe, 2011), as técnicas de controlo de acesso 

discricionário, concedendo e revogando privilégios em relações, tem sido a maneira 

tradicionalmente utilizada como mecanismo de segurança em sistemas de base de dados 

relacional. Trata-se de um método que permite tudo ou não permite nada. Porém, para 

muitas aplicações há a necessidade de se criar uma política de segurança adicional, a 

fim de classificar dados e utilizadores com bases em classes de segurança. A técnica 

utilizada é conhecida como controlo de acesso obrigatório (MAC – Mandatory Access 

Control), e normalmente é combinada com os mecanismos de acesso discricionários.  
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2.6. Trabalhos Relacionados 

 

Este seção apresenta os trabalhos relacionados na área de controlo de acesso em  

SGBDs relacionais e NoSQL. 

A nossa proposta difere destes trabalhos no que respeita à verificação e análise dos 

mecanismos de controlo de acessos no MongoDB. Em particular consideramos os 

trabalhos de (Sobral, 2015), (Cuer, 2014) e (Santos, 2014). 

 

2.6.1. Análise do Controlo de Acesso num Sistema de Gestão de Base de Dados 

 

O trabalho de (Sobral, 2015) apresentada como dissertação de mestrado na Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja. Neste trabalho foram 

implementados 28 testes para os modelos de controlo de acesso, discricionário e 

baseado em funções no MS SQL Server 2012 através de uma base de dados 

disponibilizada pela Microsoft para efeitos de testes que é a AdventureWorks2012. 

O objetivo da dissertação é apoiar os decisores na escolha de SGBDs no suporte dos 

requisitos de segurança que estes pretendem implementar de acordo com as políticas 

definidas. Para tal é disponibilizado um guia onde se exemplifica a implementação de 

dois modelos de controlo de acesso no MS SQL Server 2012, uma vez que um terceiro 

modelo de controlo de acesso não é suportado nativamente por este SGBD. 

Concluiu-se que este SGBD suporta tanto o modelo DAC como o RBAC, não 

suportando, no entanto, o modelo MAC. Ressaltou que os conceitos base do controlo de 

acesso, no contexto das bases de dados, são suportados pelo MS SQL Server 2012, a 

saber, Separation of Duty e o princípio do Least Privilege, mas dependerá do modelo 

escolhido (DAC ou RBAC). Com respeito ao RBAC, e de acordo com a classificação 

apresentada em o MS SQL Server 2012 suporta hierarchical RBAC (level 2), ou seja as 

hierarquias nas roles. 

Em resumo, o trabalho proposto por (Sobral, 2015) tem como objetivo a realização de 

uma análise do controlo de acesso de um sistema de gestão de base de dados. E como 

estudo de caso, foram implementados dois tipos de controlo de acesso (Discricionário e 

Baseado em funções) no SGBD MS SQL Server. A presente dissertação é diferente do 
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trabalho do Sobral pois consiste em realizar uma análise do controlo de acesso no 

sistema de gestão de base de dados MongoDB que usa modelo de base de dados 

NoSQL. 

 

2.6.2. Comparação de Desempenho de Base de Dados SQL e NOSQL 

 

O trabalho apresentado por (Cuer, 2014) abordou o conceito de base de dados relacional 

e não relacional, história, vantagens, desvantagens e características de cada um. 

Também comparou o desempenho dos processos transacionais e da recuperação da 

informação dos bases de dados SQL e NoSQL, analisou os resultados e mostrou os 

sistemas de bases de dados mais eficientes. 

Todos os testes realizados neste trabalho foram feitos no CentOS, um sistema operativo 

baseado no Linux, leve e de fácil instalação. Software utilizado para virtualizar os 

ambientes de teste foi o VMware Player, uma distribuição gratuita, de fácil instalação e 

utilização. 

Segundo (Cuer, 2014) nos testes de inserção ou escrita, o MongoDB teve um 

desempenho ruim comparado com o MySQL e o PostgreSQL. O MongoDB demorou 

cerca de vinte vezes a mais para realizar as operações de inserção do que o PostgreSQL, 

que teve o melhor desempenho nos testes de inserção. Isso devido o MongoDB criar 

documentos a cada registo inserido. Já nos testes de consulta o MongoDB superou os 

demais e teve o melhor desempenho, o MySQL manteve um bom desempenho, 

mantendo regularidade no desempenho em todos os testes. Os testes de consulta, 

principalmente nos testes de consulta complexa utilizando INNER JOIN se tornaram um 

gargalo para as bases de dados relacionais, a partir dos cinquenta milhões de registros 

pois os sistemas de bases de dados precisaram de mais memória para executar as 

buscas, e em alguns casos não conseguiram. O MongoDB não teve nenhum problema 

de memória, mostrando grande vantagem sobre os outros nos testes de consulta. 

Nos testes de alteração de dados o MySQL teve o melhor desempenho seguido do 

MongoDB que teve um bom desempenho, mas oscilou quando foi necessário realizar 

alterações por descrição ou valor numérico. Já o PostgreSQL teve um desempenho 

modesto. Nos testes de remoção o MongoDB novamente oscilou entre o melhor e o pior 

desempenho, isso porque o MongoDB trabalha muito bem utilizando seu identificador 
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de documentos, e não muito bem quando é preciso realizar operações por texto ou 

números, caso contrário do PostgreSQL que trabalha melhor quando é necessário 

realizar operações por texto. O MySQL novamente foi a base de dados que manteve 

melhor estabilidade. Concluiu que o MongoDB trabalha muito bem com seu 

identificador de documento, que é equivalente a chave primária no modelo relacional, 

nos testes que foram necessários a manipulação de dados utilizando esse identificador o 

MongoDB teve o desempenho superior às bases de dados relacionais. 

O trabalho realizado no âmbito desta dissertação difere em objetivo do trabalho 

proposto por (Cuer, 2014) pois este tem como principal objeto de estudo, comparação 

de desempenho de base de dados SQL e NOSQL, designadamente SGBD MySQL, 

PostgreSQL e MongoDB. A dissertação aqui apresentada estuda o SGBD MongoDB no 

âmbito do controlo de acesso usando métricas NIST. 

2.6.3. Controlo de Acesso em Sistemas de Gestão de Base de Dados 

 

Outro trabalho que serviu de referencia foi a monografia apresantada por (Santos, 2014) 

na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Essa monografia descreve uma análise 

técnica sobre como o controlo de acesso em SGBD são implantados, quais suas 

vantagens e vulnerabilidades e como atendem às necessidades de uma política de 

segurança. Especificamente, o trabalho mostra uma análise técnica sobre os mecanismos 

de controlo de acesso em SGBDs e detalha particularmente como: i) são implantados 

em uma base de dados gerida pelo SGBD Oracle; ii) descreve os conceitos sobre 

segurança da informação e traçar seus paralelos com a segurança em Base de Dados; iii) 

aborda particularmente os itens que fazem referência ao controlo de acesso no SGBD 

Oracle, tipos de privilégios disponíveis e como podem ser usados. Por último, verifica 

como o controlo de acesso em SGBDs atende as necessidades de uma política de 

segurança. 

(Santos, 2014) concluiu na sua pesquisa, através de estudo de caso, que SGBD Oracle 

faz controlo de privilégios, tanto de sistema como de objetos, principalmente pela 

utilização de funções de base de dados, funções globais, funções de empreendimentos e 

funções de aplicações seguras. Para garantir a segurança em nível de registro, o Oracle 

oferece um mecanismo diferenciado através da ferramenta de reescrita de consulta 

chamada VPD (Virtual Private Database). 
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Esta monografia apresenta ainda um resumo dos principais procedimentos de segurança 

em base de dados com o melhor detalhamento possível para cada um dos tópicos 

abordados. Com isso, vários assuntos ficam abertos como opções para projetos futuros, 

como exemplo: a centralização dos controlos de acesso, aperfeiçoamento dos 

mecanismos disponíveis e utilização de interfaces de controlo para facilitar a 

administração de serviços. 

Apesar de tratar de controlo de acesso, o trabalho realizado no âmbito desta monografia 

difere em objetivo desta dissertação, pois a monografia tem como objetivo realizar uma 

análise técnica sobre os mecanismos de controlo de acesso em SGBDs baseados no 

modelo relacional, ao passo que, o estudo apresentado nesta dissertação análisa o 

controlo de acesso em SGBD baseados no modelo NoSQL.  

 

2.7. Métricas de Avaliação 

 

O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) divulgou um relatório de 

diretrizes para métricas de avaliação de sistemas de controlo de acesso, que fornece 

informações básicas sobre propriedades de Controlo de Acesso (CA) (Hu & Scarfone, 

2012). 

NIST tem como objetivo ajudar os especialistas em segurança a melhorar sua avaliação 

dos sistemas de controlo de acesso de mais alta segurança, discutindo a administração, 

aplicação, desempenho e propriedades de suporte de mecanismos que estão embutidos 

em cada sistema de controlo de acesso.  

A capacidade de uma organização de impor suas políticas de acesso determina o grau 

em que seus dados podem ser protegidos e partilhados entre sua comunidade de 

utilizadores. O foco em partilhar e proteger informações está se tornando cada vez mais 

importante para muitas organizações. Infelizmente, quando se trata de sistemas CA, um 

tamanho não serve para todos. Alguns recursos de CA são empacotados como parte de 

uma oferta geral de produto e outros são fornecidos como um recurso complementar 

para gerenciar configurações de acesso dentro ou entre abstrações arquitetónicas (Hu & 

Scarfone, 2012).  
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Métricas de segurança são necessárias para fornecer uma base quantitativa e objetiva 

para operações de segurança como o apoio à tomada de decisão, garantia de qualidade 

de software, e a manutenção de operações de segurança confiável. 

Uma métrica implica em um sistema de medição que se baseia em medidas 

quantificáveis. Um método de medição utilizado para determinar a unidade de uma 

quantidade pode ser um instrumento de medição, um material de referência, ou um 

sistema de medição. 

As métricas que vão ser utilizadas para este trabalho são as propostas no Guia para a 

Avaliação de Métricas nos Sistemas de Controlo de Acesso publicado pelo NISTIR 

7874. Foi escolhido este guia porque é um documento publicado por um organismo 

credenciado nesta área, sendo um guia para as empresas aplicarem na segurança dos 

seus processos e aplicações. 

As propriedades a serem avaliadas são divididas em quatro categorias de acordo com as 

necessidades operacionais de uma organização: 

 Administration: propriedades que em geral afetam o custo, a eficiência e o 

desempenho da administração de um sistema de CA. Consulte a Seção 4.2. 

 Enforcement: propriedade dos mecanismos ou algoritmos que o sistema CA usa 

para fazer cumprir os modelos e regras CA incorporados. Essas propriedades 

afetam a eficiência de processamento de decisões CA. Consulte a Seção 4.3. 

 Performance: propriedades que afetam o desempenho, além da aplicação dos 

processos do sistema CA. Consulte a Seção 4.4. 

 Support: propriedades que não são essenciais, mas que podem aumentar a 

usabilidade e portabilidade de um sistema CA.  

Devido ao facto de nos termos concentrado nas métricas ao nível da base de dados não 

serão analisadas a totalidade das métricas disponíveis no documento referido. A 

categoria support engloba funções que podem aumentar a usabilidade e portabilidade do 

sistema de controlo de acesso, mas que, no entanto, do ponto de vista do NIST não são 

essenciais. Assim, destas quatro categorias vão ser somente estudadas três delas, 

administration, enforment e performance. Dentro destas vão ser estudadas as funções 

que suportam o controlo de acesso no MongoDB através da análise dos seus itens. A 

escolha dos itens das métricas baseou-se nas necessidades específicas do SGBDs que 

serão alvo de estudo e nos modelos de controlo de acesso. 
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2.8. Controlo de Acesso Baseado em Funções no MongoDB 

 

O MongoDB não habilita o controlo de acesso por padrão. Para ativar a autorização 

deve usar a configuração --auth ou security.authorization. Ativar a autenticação interna 

também permite a autorização do cliente. Depois de ativado o controlo de acesso, os 

utilizadores devem se autenticar. 

O MongoDB emprega o RBAC para controlar o acesso a uma base de dados. Um 

utilizador recebe uma ou mais funções que determinam quais são as ações que esse 

utilizador pode ou não realizar aos recursos da base de dados. Fora das atribuições de 

função, o utilizador não tem acesso ao sistema (MONGODB , 2019). 

O modelo de controlo de acesso baseado em função (RBAC) do MongoDB é 

caracterizado pelos conceitos de privilégio, recursos que podem ser coleções e 

documentos (objeto), ação, e utilizador (sujeito), tal e como foi indicado na Seção 2.5. 

Por exemplo, este modelo regula o acesso a coleções de documentos com base nos 

privilégios concedidos a funções (Colombo & Ferrari, 2017). Concretamente: 

Uma função concede privilégios para executar conjuntos de ações em recursos 

definidos. Uma determinada função se aplica à base de dados na qual está definida e 

pode conceder acesso a um nível de granularidade de coleção. Cada uma das funções 

integradas no MongoDB define o acesso no nível da base de dados e no nível da 

coleção. Cada privilégio é especificado explicitamente na função ou herdado de outra 

função ou de ambos (MONGODB , 2019). Uma função pode incluir uma ou mais 

funções existentes na sua definição, caso em que a função herda todos os privilégios das 

funções incluídas. Uma função pode herdar privilégios de outras funções numa 

determinada base de dados. Por exemplo, uma função criada na base de dados 

administrativa pode herdar privilégios de funções em qualquer base de dados. 

Um objeto pode ser uma base de dados, coleção, conjunto de coleções ou o cluster. Se o 

objeto for o cluster, as ações afiliadas afetarão o estado do sistema em vez de um base 

de dados ou coleção específica. 

As ações são um subconjunto das operações predefinidas para a manipulação de dados 

do MongoDB (por exemplo, find, update, remove e insert), funções administrativas (por 

exemplo, add/remove um utilizador/função, show utilizadores/funções). 
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Pode visualizar os privilégios de uma função emitindo o comando rolesInfo com os 

campos showPrivileges e showBuiltinRoles definidos como true. 

Um utilizador atribuído a uma função recebe todos os privilégios dessa função. Um 

utilizador pode ter vários funções. Atribuindo as funções do utilizador em vários bases 

de dados, um utilizador criado em um base de dados pode ter privilégios para atuar em 

outros bases de dados (MONGODB , 2019). É possível atribuir funções aos utilizadores 

durante a criação do utilizador e atualizar utilizadores existentes para conceder ou 

revogar funções.  

O MongoDB tem funções integradas que fornecem um conjunto de privilégios 

normalmente necessários em um sistema de base de dados. Essas funções estão 

classificadas em built-in roles (https://docs.mongodb.com/manual/reference/built-in-

roles/#all-database-roles) e user defines roles ( 

https://docs.mongodb.com/manual/core/security-user-defined-roles/#user-defined-roles 

). 

Se essas funções integradas não puderem fornecer o conjunto de privilégios desejado, o 

MongoDB fornecerá métodos para criar e modificar funções definidas pelo utilizador. 

3. Implementação do Controlo de Acesso no MongoDB 

Como foi referido na Secção 2.7 são avaliadas 3 categorias de controlo de modo a 

verificar se são implementados de forma correta e se cumprem as métricas definidas. 

Especificamente a avaliação verifica se são suportados totalmente, parcialmente ou não 

suportados. 

Os controlos analisados são os seguintes: 

  Auditing, Privileges/capabilities discovery, Ease of privilege assignments, 

Syntactic and semantic support for specifying AC rules, Policy management, 

Delegation of administrative capabilities, Flexibilities of configuration into 

existing systems, The horizontal scope of control e The vertical scope of control 

na secção de “Administration Properties”. 

 Bypass, Separation of Duty (SoD) e Granularity of control na secção de 

“Enforcement Properties”. 

 Integrated with authentication function, na secção de “Performance Properties”. 

https://docs.mongodb.com/manual/reference/built-in-roles/#all-database-roles
https://docs.mongodb.com/manual/reference/built-in-roles/#all-database-roles
https://docs.mongodb.com/manual/core/security-user-defined-roles/#user-defined-roles
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Para a realização dos testes foi criado um ambiente com as seguintes caracteristicas: 

 Bases de dados; 

 Utilizadores; 

 Arquivo de Configuração; 

 MondoDB Compass; 

 System logs; 

 Habilitar controlo de acesso. 

 

3.1. Ambiente de testes  

 

No ambiente de testes criamos duas bases de dados e dois utilizadores (um 

Administrador) para interação com base de dados e aplicar as métricas. Apesar de 

existirem inumeras formas de interagir com o MongoBD foi usado o MongoDB 

Compass por ser um GUI desenvolvido pela empresa do MongoDB. A seguir, o 

ambiente é descrito com maior detalhe. 

 

3.1.1. Bases de dados e coleções 

 

Foram criadas duas base de dados com os nomes mongoPrincipal e mongoProjeto 

como ilustra a Figura 7. Foram importados dados para as coleções como se pode 

visualizar nas Figura 8 e Figura 9. 

 
Figura 7: Bases de Dados 

 

 
Figura 8: Coleções da base de dados mongoPrincipal 
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Figura 9: Coleções da base de dados mongoProjeto 

 

3.1.2. Utilizadores 

 

Foi criado um utilizador Util1mongo com os privilégios da função readWrite na base 

de dados mongoProjeto e privilégios da função read na base de dados 

mongoPrincipal. 

Os utilizadores são criados via shell com os seguintes comandos: 

use mongoProjeto 

db.createUser( 

{ 

user: "Util1mongo", 

pwd: "util1", 

roles
1
: [ { role: "readWrite", db: "mongoProjeto" }, 

    { role: "readWrite", db: "mongoProjeto", collection: 

"airbnb" }, 

    { role: "read", db: "mongoPrincipal" } ] 

}  ) 

A Figura 10 ilustra que o utilizador Util1mongo foi criado com sucesso. 

                                                 
1 Uma lista de roles que mostra o nível de acesso ou nível de privilégio de um utilizador. 
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Figura 10: Criação de utilizador Util1mongo 

3.1.3. Arquivo de configuração padrão 

 

Usando a arquitetura descrita na Figura 5, pode-se configurar as instâncias mongod e 

mongos na inicialização usando um arquivo de configuração. O arquivo de 

configuração contém configurações que são equivalentes às opções de linha de 

comando mongod e mongos. 

Usar um arquivo de configuração torna o gerenciamento de opções de mongod e 

mongos mais fácil, especialmente para implantações em grande escala. Também pode 

adicionar comentários ao arquivo de configuração para explicar as configurações do 

servidor. 

No Linux, um arquivo de configuração /etc/mongod.conf padrão é incluído ao usar um 

gerenciador de pacotes para instalar o MongoDB. 

Por defeito apenas os system logs estão ativados como se pode ver pelo arquivo de 

configuração. 

A Figura 11 mostra arquivo de configuração do MongoDB. 
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Figura 11: Arquivo de configuração 

 

3.1.4. MongoDB  Compass 

 

O MongoDB Compass é um aplicativo GUI que elimina a necessidade de se conectar a 

shell do MongoDB ou aprender a sintaxe de consulta MongoDB. Ele conta com várias 

coleções de recursos: Pode explorar / editar / adicionar / remover os dados, implementar 
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validação de dados e avaliar o desempenho de uma coleção específica ou base de dados 

(MONGODB , 2019). 

MongoDB Compass permite a conexão à base de dados MongoDB Enterprise para 

executar consultas, verificar planos de execução de consultas, gerenciar índices e criar, 

descartar / criar coleções e bases de dados. A versão paga oferece alguns recursos 

adicionais. 

A Figura 12 mostra aplicativo MongoDB Compass que foi utilizado para realizações dos 

testes. 

 

Figura 12: MongoDB Compass 

 

3.1.5. System logs 

 

Por defeito o MongoDB cria uma diretoria com um ficheiro de logs de sistema que se 

encontra em: 

cd /var/log/mongodb  

Este ficheiro é usado para guardar informações sobre diversas ocorrências e eventos no 

sistema. 
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Para visualizar em tempo real os logs de sistema podemos utilizar o seguinte comando: 

sudo tail /var/log/mongodb/mongod.log -f 

 

3.1.6. Habilitar controlo de acesso 

 

Tal e como referido na seção 3.1, habilitar o controlo de acesso em uma implantação do 

MongoDB impõe autenticação, exigindo que os utilizadores se identifiquem. Ao aceder 

a uma implantação do MongoDB com controlo de acesso habilitado, os utilizadores só 

podem realizar ações conforme determinado por seus privilégios. 

 

Procedimento 

Globalmente o procedimento consiste em adicionar um administrador como utilizador a 

uma instância do MongoDB em execução sem controlo de acesso e, em seguida, ativa o 

controlo de acesso. De seguida apresentamos os passos necessários para habilitar o 

controlo de acesso: 

1. Inicie o MongoDB sem controlo de acesso. 

Inicie uma instância mongod autónoma sem controlo de acesso. 

mongod --port 27017 --dbpath /var/lib/mongodb 

2. Conecte-se à instância. 

mongo --port 27017 

3. Foi criado um utilizador mongoAdmin (administrativo) na base de dados admin 

com o perfil associado à função “userAdminAnyDatabase”. Isso permitirá que o 

utilizador administrativo crie e modifique novos utilizadores e funções. Como o 

utilizador administrativo possui essa função na base de dados admin, isso 

também lhe concederá acesso de superutilizador a todo o cluster. 

A função “readWriteAnyDatabase” ao utilizador administrativo permite ler e 

modificar dados em qualquer base de dados presentes no cluster, exceto pela 

base de dados config e local, que existem principalmente para uso interno. 

O utilizador mongoAdmin foi criado com os seguintes comandos: 
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use admin 

db.createUser( 

{ 

user: "mongoAdmin", 

pwd:  "admin", 

roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase" , db: "admin" }, 

"readWriteAnyDatabase"  ] 

} ) 

Como se pode ver Figura 13 o super utilizador foi criado com sucesso. 

 

Figura 13: Criação de super utilizador 

4. Reinicie a instância do MongoDB com controlo de acesso. 

a) Encerre a instância mongod. Por exemplo, no mongo shell, emita o seguinte 

comando: 

db.shutdownServer (); 

 

b) Saia do mongo shell. 

c) Inicie o mongod com o controlo de acesso habilitado. 

o Se iniciar o mongod a partir da linha de comando, adicione a opção --

auth de linha de comando: 

mongod --auth --port 27017 --dbpath / var / lib / mongodb 

 

o Se iniciar o mongod usando um arquivo de configuração, adicione a 

definição do arquivo de configuração security.authorization: 

security: 
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authorization: enabled 

 

Optou-se por efetuar a configuração via configuration file como mostra Figura 14. 

 

Figura 14: Ativar segurança 

Os clientes que se conectam a esta instância agora devem se autenticar como um 

utilizador MongoDB. Os clientes só podem executar ações conforme determinado por 

suas funções atribuídas. 

 

3.2. Administration Properties 

3.2.1. Auditing 

 

O MongoDB Enterprise inclui um recurso de auditoria para instâncias mongod e 

mongos. O recurso de auditoria permite que administradores e utilizadores rastreiem a 

atividade do sistema para implementações com vários utilizadores e aplicativos. 

O recurso de auditoria pode gravar eventos de auditoria no console, o syslog (a opção 

não está disponível no Windows), um arquivo JSON ou um arquivo BSON. 

Eventos de auditoria e filtro 

Uma vez habilitado, o sistema de auditoria pode registrar as seguintes operações: 

 Esquema (Data Definition Language), 

 Conjunto de réplicas e cluster fragmentado, 

 Autenticação e autorização, e 

 Operações CRUD (requer auditAuthorizationSuccess definido como true). 

Configurar Auditoria 

O MongoDB Enterprise oferece suporte à auditoria de várias operações. Uma solução 

de auditoria completa deve envolver todos os processos do servidor mongod e do 

roteador mongos. 
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Habilitar e configurar a saída de auditoria 

Use a opção --auditDestination para habilitar a auditoria e especificar onde guardar os 

eventos de auditoria. 

Saída para arquivo JSON 

Para ativar a auditoria e imprimir eventos de auditoria em um arquivo no formato 

JSON, especifique as seguintes opções: 

Opção Valor 

--auditDestination file 

--auditFormat JSON 

--auditPath O nome do arquivo de saída. Aceita o nome do caminho completo 

ou o nome do caminho relativo. 

Por exemplo, o seguinte permite a auditoria e registros de eventos de auditoria em um 

arquivo com o nome de caminho relativo de var/log/mongodb/auditLog.json: 

mongod --dbpath data/db --auditDestination file --auditFormat JSON 

--auditPath var/log/mongodb/auditLog.json 

 

O arquivo de auditoria é usado ao mesmo tempo que o arquivo de log do servidor. 

Você também pode especificar essas opções no arquivo de configuração. 

Optou-se por efetuar a configuração via configuration file como se pode ver na seguinte 

Figura 15. 

 

Figura 15: Habilitar arquivo de configuração de registro de auditoria 

Podemos então consultar o ficheiro com os logs de audit através de: 

sudo tail /var/log/mongodb/auditLog.json -f 
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Figura 16: Arquivo de registro de auditoria 

Controlos de Acesso 

Pretende-se avaliar e responder às seguintes questões relativas à propriedade/função 

Auditing (ver Figura 17), e validar se o sistema permite implementar formas de 

Controlo de Acesso (CA), tendo como base o documento do NIST. 

 

Figura 17: NIST.IR 7874, Auditing Access Control 

 

Métrica - O sistema CA regista a falha do sistema? 

O registo de falhas de autenticação pode ser efetuado através da habilitação do evento 

authenticate. 
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Figura 18: Registro de falha de autenticação 

No caso de autenticação com sucesso o evento retorna o valor 0 – Success e no caso de 

falha de autenticação o evento retorna o valor 18 - Authentication Failed (ver Figura 

18). 

Cenário – Verificar se há registo de falha de autenticação, logo iremos realizar 

uma ação sem falha e outra com falha.  

Objetivo – verificar se o MongoDB tem um controlo de acessos para registo de logs 

relativos a falhas de autenticação no sistema. 

Neste cenário apresentamos a autenticação com e sem sucesso. 

Autenticação com sucesso 

Tentado aceder à base de dados admin, verificamos que utilizador mongoAdmin tem 

acesso como podemos ver na Figura 19. 

 

Figura 19: Autenticação com sucesso 

Na Figura 20 podemos verificar que é registado nos logs o evento 0 como sinal de 

sucesso. 
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Figura 20: Log de autenticação com sucesso 

 

Autenticação sem sucesso 

Tentando aceder ao mondoDB com uma password errada ou a uma base de dados que o 

utilizador Util1mongo não tenha permissões obtemos Authentication Failed como 

mostra a Figura 21. 

 

Figura 21: Autenticação sem sucesso 

 

Na Figura 22 podemos verificar que o registo nos logs obtém o evento 18 como 

esperado. 

 

Figura 22: Log de autenticação sem sucesso 

Foi concluído, portanto, que este controlo de acesso se encontra bem implementado 

cumprindo a totalidade da métrica associada. Resumo suporta totalmente. 

 

Métrica - O sistema CA regista as solicitações de acesso negado? 
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Cenário – Verificar onde está o registro de acesso negado 

Objetivo - Será avaliado se a aplicação tem um controlo de acessos para registo de logs 

relativos a falhas de autorização por parte de utilizadores a recursos do sistema. 

O registo deste tipo de logs é obtido através da habilitação do evento authCheck. 

 

Figura 23: Acesso negado 

No caso de autorização com sucesso o evento retorna o valor 0 – Success e no caso de 

falha de autorização o evento retorna o valor 13 - Unauthorized to perform the 

operation. 

Através da utilização podemos tentar realizar uma alteração na base de dados 

mongoPrincipal, para a qual o utilizador Util1mongo tem apenas privilégios de read e 

verificar o registo de logs. 
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Figura 24: Registro não autorizado 

Como podemos verificar na Figura 24, ao alterar o valor da linha 7 obtemos a 

mensagem de erro “not authorized on mongoPrincipal to execute command”. 

Na Figura 25 podemos verificar que no registo de log recebemos o evento 13 tal como 

esperado. 

 

Figura 25: Log de registro não autorizado 

Foi concluído, portanto, que este controlo de acesso se encontra bem implementado 

cumprindo a totalidade da métrica associada. Resumo suporta totalmente. 

Métrica - O sistema CA regista as solicitações de acesso concedido? 

Cenário – Verifica se existe registro de acesso concedido usando o CRUD. 
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Objetivo – verificar se a aplicação tem um controlo de acessos para registo de logs 

relativos a sucesso de autorização por parte de utilizadores a recursos do sistema. 

O registo deste tipo de logs também é obtido através da habilitação do evento 

authCheck. 

Por defeito, o MongoDB (utilizando authCheck) apenas regista eventos falhados do 

tipo CRUD (create, read, update, and delete). Para registar eventos com sucesso do tipo 

CRUD, tem que ser habilitado o parâmetro auditAuthorizationSuccess. 

auditLog: 

  destination: file 

  format: JSON 

  path: /var/log/mongodb/auditLog.json 

  filter: '{ atype: "authCheck", "param.command": { $in: [ "find", 

"insert", "delete", "update", "findandmodify" ] } }' 

  setParameter: { auditAuthorizationSuccess: true } 

 

A nível de logs de autorização os códigos mantêm-se os mesmos. 

 

Figura 26: Registro de acesso concedido 

Esta opção não vem habilitada por defeito e na documentação do fornecedor é feito 

referência que se for ativada esta funcionalidade, a mesma pode ter impacto na 

performance do sistema. 

Vamos utilizar a ferramenta MongoDB Compass para testar a criação, leitura, 

atualização e apagar de campos da base de dados mongoProjeto, para a qual o 

utilizador tem privilégios readWrite e verificar se os logs ficam registados. 
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Create 

Registo de um evento de criação, na Figura 27 pode verificar um registo na base de 

dados representado pelo comando insert. 

 

Figura 27: Registo de comando insert 

 

Read 

Registo de um evento de leitura,  na Figura 28 pode verificar um registo na base de 

dados representado representado pelo comando find. 

 

Figura 28: Registro de comando find 

 

Update 

Registo de um evento de atualização, na Figura 29 pode verificar um registo da base de 

dados representado pelo comando update. 
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Figura 29: Registro de comando update 

 

Delete 

Registo de um evento ao apagar um registo da base de dados representado pelo 

comando delete como podemos verificar na Figura 30. 

 

 

Figura 30: Registro de comando delete 

Foi concluído, portanto, que este controlo de acesso se encontra bem implementado 

cumprindo a totalidade da métrica associada. Resumo suporta totalmente. 
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Métrica - O sistema CA fornece funções de registro adicionais exigidas pela 

organização? 

Cénario – verificar que outras ações se podem realizar nos logs. 

Objetivo - verificar se a aplicação tem um controlo de acessos que permitam 

personalizar a função de registo de logs do sistema, como por exemplo, definir o 

tamanho máximo do ficheiro de logs de auditoria. 

Acedendo ao menu de ajuda podemos verificar que a função de auditing existem as 

seguintes opções que podem ser definidas (ver Figura 31): 

mongod --help 

 

 

Figura 31: Funções de registro adicionais 

Podemos, portanto, definir: 

 auditDestination – define o método de output dos logs (console/syslog/file). 

 auditFormat – Formato do ficheiro de logs no caso de estar a ser guardado para 

ficheiro (BSON/JSON). 

 auditPath – define a pasta onde guardar o ficheiro de logs. 

 auditFilter – permite filtrar os logs a apresentar. 

Foi concluído, portanto, que este controlo de acesso se encontra bem implementado 

cumprindo a totalidade da métrica associada. Resumo suporta totalmente. 

No MongoDB Enterprise 4.4.2, é possível implementar controlos que respeitem a 

propriedade/função Auditing na sua totalidade. Resumo suporta totalmente.  

 

 



45 
 

3.2.2. Privileges/capabilities discovery 

Pretende-se avaliar e responder às seguintes questões relativas à propriedade/função de 

Privileges/capabilities discovery, e validar se o sistema permite implementar formas de 

Controlo de Acesso (CA), tendo como base o documento do NIST. 

 

Figura 32 : Privileges/capabilities discovery  

 

Métrica - O sistema fornece consulta / exibição para descoberta de capability, 

descoberta de privilégios, descoberta de recursos restritos, descoberta de 

privilégios restritos? 

Cenário – Consulta os privilégios de um Utilizador usando as suas Funções 

Objetivo – verificar se o MongoDB tem uma “consulta/exibição” para verificar 

capability de um determinado utilizador. 
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Usando o db.getUser(“”), por exemplo: 

Funções db.getUser("Util1mongo") 

A Figura 33 ilustra que o Util1mongo tem duas funções, função readWrite na base de 

dados mongoProjeto e a função read na base de dados mongoPrincipal.  

 

Figura 33: Funções de Util1mongo 

 

Cenário – consulta dos privilégios de um utilizador 

Objetivo – verificar se o MongoDB tem uma consulta/exibição para verificação de 

privilégios de um determinado utilizador. 

Para visualizar os privilégios de um utilizador pode utilizar os seguintes códigos: 

db.getUser( "Util1mongo", { 

   showCredentials: true, 

   showPrivileges: false, 

   showAuthenticationRestrictions: false, 

   filter: { mechanisms: "SCRAM-SHA-256" }  

} ) 
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A Figura 34 ilustra a informação do utilizador Util1mongo, com showPrivileges: false. 

 

Figura 34: showPrivileges: false do utilizador Util1mongo 

Cenário – Consulta dos privilégios de uma Função 

Objetivo – verificar se o MongoDB tem uma consulta/exibição para verificação de 

privilégios de uma determinada Função. 

Como exemplo vai ser utilizado a função caixaPagamento. 

Para a visualização dos privilégios de uma determinada função, por exemplo, função 

caixaPagamento, pode utilizar o seguinte código: 

db.getRole("caixaPagamento", {showPrivileges: true}) 
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Na Figura 35 tem os privilégios associados a função caixaPagamento. Por exemplo, 

observando o rectângulo vermelho os privilégios para a Função caixaPagamento são 

representados como listas de resources e actions. No resource é indicado o objeto em 

termos do par: (db, collection) para armazenamento dos documentos. No action é 

indicada a lista de ações: find e insert que se podem fazer ao resource e as ações 

permitidas. 

 

Figura 35: Privilégios de uma função 

 

Foi concluído, portanto, que no MongoDB Enterprise 4.4.2, é possível implementar 

controlos que respeitem a propriedade/função do Privileges/capabilities discovery. 

Resumo suporta totalmente. 
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3.2.3. Ease of privilege assignments 

 

Pretende-se avaliar e responder às seguintes questões relativas à propriedade de Ease of 

privilege assignments, e validar se o sistema permite implementar formas de Controlo 

de Acesso (CA), tendo como base o documento do NIST. 

 

Figura 36: Ease of privilege assignments 
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Métrica – Quantos passos são necessários para (atribuir um privilégio, mudar um 

privilégio, remor um privilégio, atribuir uma capacidade para um assunto / 

assunto grupo, mudar uma capacidade para um assunto / assunto grupo, remover 

uma capacidade para um assunto / assunto grupo)? 

Cenário – Atribuir Privilégios a Uma Função 

Objetivo – verificar quantos passos é necessário para atribuição de um privilégio no 

MongoDB. 

Como exemplo vai ser atribuído na Função caixaPagamento os privilégios de find e 

update na colecção novo na base de dados mongoProjeto.  

Os privilégios atribuidos permitem que os utilizadores com esta função executem a ação 

find e update na coleção novo da base de dados mongoProjeto. 

A db.grantPrivilegesToRole() operação a seguir concede dois privilégios adicionais à 

função caixaPagamento, que existe na base de dados mongoProjeto.  

Os privilégios são atribuídos com os seguintes códigos: 

use mongoProjeto 

Db.grantPrivilegesToRole( 

  "caixaPagamento", 

  [ 

    { 

      resource: { db: "mongoProjeto", collection: "datas" 

}, 

      actions: ["find", "insert" ] }, 

    { 

      resource: { db: "mongoProjeto", collection: "novo" }, 

      actions: [ "find", "update"  ] } ], 

  { w: "majority" } 

) 
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A Figura 37 ilustra a atribuição do privilégio, neste caso via Função caixaPagamento, na 

base de dados mongoProjeto.  

 

Figura 37: Atribuição de Privilégios 

 

Cenário – Atualizar Privilégios das Funções 

Objetivo – verificar quantos passos é necessário para atualização de um privilégio, via 

Função, no MongoDB. 

Como exemplo vão ser atualizados os privilégios da Função gerente na base de dados 

mongoProjeto. Na Figura 38 têm os privilégios da função gerente que são find, update 

na colecção novo e find, remove na colecção datas. 
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Figura 38: Privilégios da função gerente 

 

Os privilégios são atualizados com os seguintes códigos: 

Use mongoProjeto 

db.updateRole( 

"gerente", 

{ 

privileges: [ { 

resource: { db: "mongoProjeto", collection: "datas"}, 
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actions: [ "find", "insert", "update", "remove"] }, 

{ 

resource: { db: "mongoProjeto", collection: "novo"}, 

actions: [ "find", "insert", "update", "remove"] 

} 

], 

roles: [ ] 

}  ) 

 

A Figura 39 ilustra privilégios atualizados da Função gerente que são find, insert, 

update e remove, nas colecções datas e novo na base de dados mongoProjeto.    

 

Figura 39: Atualização de Privilégios Função gerente 
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Cenário – Atualizar Privilégios usando Utilizadores 

Objetivo: verificar quantos passos é necessário para atualização de um privilégio, via 

utilizadores, no MongoDB.  

Como exemplo iremos atualizar os privilégio da Funções via utilizadores usando 

db.updateUser( ). 

Na Figura 40 têm os dados do utilizador Util2mongo, onde temos as funções readWrite 

e read na base de dados mongoPrincipal. 

Vale salientar que a criação de utilizador Util2mongo foi ilustrada na seção 4.3.2, 

Separation of Duty. 

 

Figura 40: Privilégios Util2mongo 

 

Privilégios do utilizador Util2mongo foi atualizado com os seguintes códigos: 

use mongoPrincipal  

db.updateUser( "Util2mongo",  

{  

   customData : { employeeId : "0x3039" },  
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   roles : [  

      { role : "read", db : "mongoProjeto"  }  

   ],  

} )  

 

Na Figura 41 podemos observar que dados do utilizador Util2mongo foi actualizado e 

agora só tem a Função read na base de dados mongoProjeto. 

 

Figura 41: Privilégios Util2mongo Atualizado 

 

Cenário – Revogar Privilégios 

Objetivo – verificar quantos passos é necessário para revogação de um privilégio no 

MongoDB. 

Na Figura 39 podemos observar os privilégios atualizados da Função gerente que são 

find, insert, update e remove na colecção datas e novo em base de dados 

mongoProjeto. 

Como exemplo vai ser revogado da Função gerente os privilégios, update e remove na 

coleção novo na base de dados mongoProjeto.    

Os privilégios são revogados com os seguintes códigos: 
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use mongoProjeto 

db.revokePrivilegesFromRole( 

   "gerente", 

   [ 

     { 

       resource : { 

          db : "mongoProjeto", 

          collection : "novo" 

       }, 

       actions : [ 

          "remove", 

          "update" 

       ] } ] ) 

 

Como podemos ver na Figura 42 foi revogado da Função gerente os privilégios, update 

e remove na coleção novo na base de dados mongoProjeto.    
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Figura 42: Revogar Privilégios 

Foi concluído, portanto, que os controlos de acesso se encontram bem implementado, 

com o n.º de passos reduzido, cumprindo a totalidade da métrica associada. Resumo 

suporta totalmente. 

Métrica – Quantos passos são necessários para atribuir grupos de assuntos e grupo 

relações/atribuindo objecto grupos e relações de grupo?  

Cenário – Verificar se é possível criar grupos de assuntos e grupo relações 

Objetivo – verificar quantos passos é necessário para atribuição de grupos de assuntos e 

grupo relações. 

Não suporta. 

Cenário – Grupos e relações de grupo  

Objetivo – verificar quantos passos é necessário para atribuição de grupos e relações de 

grupo. 
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Não suporta. 

Foi concluído, portanto, que este controlo não se encontra implementado. Resumo não 

suporta. 

Métrica – Quantos passos são necessárias para atribuir privilégio de herança? 

Cenário – Atribuir privilégio de herança usando Funções 

Objetivo – verificar quantos passos é necessário para atribuição de um privilégio de 

herança no MongoDB. 

Uma Função pode incluir uma ou mais Funções em sua definição, nesse caso essa 

Função herda todos os privilégios das Funções incluídas. Ou seja, ao usar uma função 

que tenha um privilégio específico como ler por exemplo, e incluir uma Função que 

tenha privilégios de escrever, a nova Função passa a ter acesso de lerEscrever por 

herança.  

Os privilégios são herdados com os seguintes códigos: 

use mongoProjeto 

db.grantRolesToRole( 

    " ler", 

    [ " escrever" ], 

    { w: "majority" , wtimeout: 5000 } ) 

A Figura 43 ilustra que a função ler herda a função escrever. 
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Figura 43: Privilégio de Herança 

Foi concluído, portanto, que este controlo de acesso se encontra implementado 

cumprindo a totalidade da métrica associada. Resumo suporta totalmente. 

No MongoDB Enterprise 4.4.2 é possível implementar alguns controlos que respeitem a 

propriedade/função do Ease of privilege assignments mas não na sua totalidade. 

Resumo suporta parcialmente. 

 

3.2.4. Syntactic and semantic support for specifying 

 

Pretende-se avaliar e responder às seguintes questões relativas à propriedade de 

Syntactic and semantic support for specifying AC rules, e validar se o sistema permite 

implementar formas de Controlo de Acesso (CA), tendo como base o documento do 

NIST. 
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Figura 44: Syntactic and semantic support for specifying AC rules 

 

Métrica – O sistema de Controlo de Acesso é capaz de fazer expressão para regra 

especificação? 

Cenário – Operadores Lógicos  

Objetivo – verificar no MongoDB se o Controlo de Acesso usa expressões lógicas para 

especificação de regra. 

Não suporta, uma vez que não foi possível aplicar qualquer regra através de expressões 

lógicas. 

Métrica – O sistema de Controlo de Acesso é capaz de usar lógica de programação 

para especificação da regra? 

Cenário – Lógica de Programação 

Objetivo – verificar no MongoDB se o Controlo de Acesso usa a lógica de programação 

para especificação de regra. 

Não suporta, uma vez que não foi possível aplicar qualquer regra através de lógica de 

programação. 

Foi concluído, portanto, que o MongoDB Enterprise 4.4.2, não suporta a 

propriedade/função Syntactic and semantic support for specifying AC rules. 
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3.2.5. Policy management 

 

Pretende-se avaliar e responder às seguintes questões relativas à propriedade de Policy 

management, e validar se o sistema permite implementar formas de Controlo de Acesso 

(CA), tendo como base o documento do NIST. 

 

Figura 45: Policy management 

O MongoDB Enterprise 4.4.2, não suporta a definição de politicas de controlo de 

acesso, até onde nos foi possível analisar. Contudo, existe a possíbilidade de definir 

politicas usando o XACML (Kacimi & Benhlima, 2017). Resumo: Não suporta. 

 

3.2.6. Delegation of administrative capabilities 
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Pretende-se avaliar e responder às seguintes questões relativas à função de Delegation 

of administrative capabilities, e validar se o sistema permite implementar formas de 

Controlo de Acesso (CA), tendo como base o documento do NIST. 

 

 

Figura 46: Delegation of administrative capabilities 

 

Métrica – O sistema permite delegação de capacidades administrativas? 

Cenário – políticas delegação entre Utilizadores 

Objetivo – verificar se o sistema CA permite a administração de políticas delegação. 

Para garantir a facilidade de provisionamento e manutenção de contas, as funções 

podem ser delegadas, garantindo a aplicação de políticas consistentes em funções 

específicas dentro da organização. 

MongoDB Enterprise 4.4.2 não têm um recurso que permite a Delegation of 

administrative capabilities. 

Mas é possível delegar as capacidades administrativas entre os utilizadores criados na 

base de dados admin. Atualmente o sistema só tem um utilizador na base de dados 

admin que é mongoAdmin. Foi necessário criar um outro utilizador nessa base de 

dados. 

O utilizador Provisorio foi criado com o seguinte código: 

use admin 

db.createUser( 

{ 

user: "Provisorio", 
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pwd:  "prov", 

roles: [ { role: "readWriteAnyDatabase", db: "admin" } 

] } ) 

A Figura 47 ilustra a criação do utilizador Provisorio com os privilegios 

readWriteAnyDatabase em todas as bases de dados. 

 

Figura 47: Utilizador provisorio 

Usando a função db.grantRolesToUser(), vai ser atribuído ao utilizador 

Provisorio a função userAdminAnyDatabase que vai lhe permitir ter acesso como 

administrador do sistema. 

A Função userAdminAnyDatabase foi atribuída com os seguintes códigos: 

use admin  

db.grantRolesToUser(  

   "Provisorio",  

   [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin"} ],  

   { w: "majority" , wtimeout: 5000 } ); 



64 
 

A Figura 48 mostra as funções do utilizador Provisorio que são readWriteAnyDatabase 

e userAdminAnyDatabase na base de dados admin. Com esses Privilégios o utilizador 

Provisorio consegue gerenciar o sistema.  

 

Figura 48: Funções do utilizador Provisorio 

 

Foi concluído, portanto, que no MongoDB Enterprise 4.4.2, é possível implementar o 

controlo que respeite a propriedade/função da Delegation of administrative capabilities. 

Resumo suporta parcialmente. 

 

3.2.7. Flexibilities of configuration into existing systems 

 

Pretende-se avaliar e responder às seguintes questões relativas à propriedade de 

Flexibilities of configuration into existing systems, e validar se o sistema permite 

implementar formas de Controlo de Acesso (CA), tendo como base o documento do 

NIST. 
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Figura 49: Flexibilities of configuration into existing systems 

 

Métrica – mecanismos relacionado com o sistema operativo 

Não aplicável. O estudo esteve somente ao nível da base de dados e não se verifica 

qualquer relação com o sistema operativo. 

Métrica – mecanismos relacionado com o microkernel 

Não aplicável. O estudo esteve somente ao nível da base de dados. 

Métrica – mecanismos relacionado com o aplicativos 

Não aplicável. O estudo esteve somente ao nível da base de dados. 

Métrica – mecanismos relacionados protocolos de comunicação cliente / servidor 

Como explicado na seção 4.4.1, o controlo de acesso é imposto por um servidor, o 

cliente, nesse contexto, faz solicitações ao servidor, responsável por atender a esses 

requisitos de acordo com os privilegios atribuidos ao cliente, ou seja, por parte de 

cliente só é possivel fazer autenticação. 

Conclusão: Não aplicável, este item deve ser avaliado noutros níveis que não o da base 

de dados. 
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3.2.8. The horizontal scope of control 

 

Pretende-se avaliar e responder às seguintes questões relativas à propriedade de The 

horizontal scope (across platforms and applications) of control, e validar se o sistema 

permite implementar formas de Controlo de Acesso (CA), tendo como base o 

documento do NIST (ver Figura 50). 

O MongoDB suporta escalonamento horizontal através de sharding. Sharding é um 

método para distribuir dados em várias máquinas. O MongoDB usa fragmentação para 

dar suporte a implantações com conjuntos de dados muito grandes e operações de alto 

rendimento. 

 

Figura 50: The horizontal scope of control 

 

Métrica - único host 

O recurso hosts define os processos mongod e mongos em sua implantação. Cada 

processo é identificado por um nome de host exclusivo e combinação de porta (Fonte: 

https://docs.cloudmanager.mongodb.com/reference/api/hosts/). 

Não aplicável. O estudo esteve somente ao nível da base de dados. 

Métrica – vários hosts via rede 

Não aplicável. O estudo esteve somente ao nível da base de dados. 

Métrica – comunidades virtuais 

Não aplicável. O estudo esteve somente ao nível da base de dados. 

https://docs.cloudmanager.mongodb.com/reference/api/hosts/
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Foi concluído, que não é possível aplicar alguns controlos no MongoDB Enterprise 

4.4.2. Resumo não se aplica. 

 

3.2.9. The vertical scope of control 

 

Pretende-se avaliar e responder às seguintes questões relativas à propriedade de The 

vertical scope (between application, DBMS, and OS) of control, e validar se o sistema 

permite implementar formas de Controlo de Acesso (CA), tendo como base o 

documento do NIST (ver Figura 51). 

 

Figura 51: The vertical scope of control 

 

Métrica - O escopo do controlo de dados cobre os aplicativos? 

Cénário – verificação da articulação com as linguagens de programação 

Objetivo – verificar se o MongoDB permite extender os seus controlos de acesso para 

as linguagens de programação. 

As seguintes bibliotecas ilustradas na Figura 52, são oficialmente suportadas pelo 

MongoDB. Eles são mantidos ativamente, oferecem suporte a novos recursos do 

MongoDB e recebem correções e melhorias de segurança. 
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Figura 52: Bibliotecas suportadas pelo MongoDB 

 

Neste exemplo usaremos a linguagem da programação Python. 

Python precisa de um driver MongoDB para acessar base de dados MongoDB. 

Neste trabalho usaremos o driver MongoDB "PyMongo". 

 

Instalando o módulo pymongo usando Python 3 

Use o seguinte comando para instalar o driver Python para MongoDB usando Python 3: 

pip3 install pymongo 

Conexão e autenticação 

Para estabelecer uma conexão com uma base de dados, precisa criar uma instância 

MongoClient. Esta classe fornece um cliente para uma instância ou servidor MongoDB.  

Depois volte para sua sessão interativa Python e importe MongoClientd e pymongo. Em 

seguida, crie um objeto cliente para se comunicar com sua instância do MongoDB 

atualmente em execução: 

Import pymongo  

myclient = 

pymongo.MongoClient("mongodb://mongoAdmin:admin@localhost:2

7017/") 
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print(myclient.list_database_names()) 

 

Agora temos acesso as bases de dados da mongoDB. 

 

Figura 53: Acesso com Pymongo 

A Figura 53 ilustra acesso do utilizador mongoAdmin ao sistema, através do driver 

python, onde podemos verificar as bases de dados disponíveis no sistema que são: 

admin, config, local, mongoPrincipal e mongoProjeto. 

Foi concluído, portanto, que este controlo de acesso se encontra implementado 

cumprindo a totalidade da métrica associada. Resumo suporta totalmente. 

 

Métrica - O escopo do controlo de dados cobre os arquivos? 

Cenário – verificação da articulação com os arquivos 

Objetivo – verificar se o escopo do controlo de dados cobre os arquivos.  

Não aplicável - O estudo esteve somente ao nível da base de dados. 

 

Métrica - O escopo do controlo de dados cobre os registros da base de dados? 

Cenário – verificação da articulação com os registros da base de dados 

Objetivo – verificar se o escopo do controlo de dados cobre os registros do base de 

dados. 

A Figura 54 ilustra as coleções criadas na base de dados mongoProjeto que são: 

clientes, datas e novo. 
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Figura 54: Coleções mongoProjeto 

Foi concluído, portanto, que este controlo de acesso se encontra implementado 

cumprindo a totalidade da métrica associada. Resumo suporta totalmente. 

Métrica - O escopo do controlo de dados cobre os campos dos registros da base de 

dados? 

Cenário – verificação da articulação com os campos dos registros da base de 

dados. Para tal, será aplicado o CRUD 

Objetivo – verificar se o escopo do controlo de dados cobre os campos dos registros da 

base de dados. 

Python MongoDB Insert  

Para inserir um documento no MongoDB, em uma coleção, usamos o método 

insert_one (). 

O primeiro parâmetro do método insert_one () é um dicionário contendo o (s) nome (s) 

e o (s) valor (es) de cada campo do documento que você deseja inserir. Os dados são 

inseridos no pymongo com os seguintes comandos: 

import pymongo 

myclient = 

pymongo.MongoClient("mongodb://mongoAdmin:admin@localhost:2

7017/") 

mydb = myclient["mongoProjeto"] 

mycol = mydb["novo"] 

mydict = {"nome": 
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"maria", "sobrenome": "Gomes", "nacionalidade": "Portuguesa

", "idade": "37" } 

x = mycol.insert_one(mydict) 

 

A Figura 55 ilustra os dados inseridos na coleção novo na base de dados 

mongoProjeto. 

 

 Figura 55: Python MongoDB Insert  

  

Python MongoDB Find 

Para selecionar dados de uma coleção no MongoDB, podemos usar o método 

find_one(). O método find_one() retorna a primeira ocorrência na seleção. 

Os dados são exibidos no pymongo com os seguintes dos comandos: 

import pymongo 

myclient = 

pymongo.MongoClient("mongodb://mongoAdmin:admin@localhost:2

7017/") 



72 
 

mydb = myclient["mongoProjeto"] 

mycol = mydb["novo"] 

x = mycol.find_one() 

print(x) 

 

A Figura 56 ilustra os dados seleccionados da coleção novo usando o método 

find_one().  

 

Figura 56: Python MongoDB Find 

 

Python MongoDB Delete 

Para excluir um documento, usamos o método delete_one(). O primeiro parâmetro do 

método delete_one() é um objeto de consulta que define qual documento excluir. 

Os dados são deletados no pymongo com os seguintes comandos: 

import pymongo 

myclient = 

pymongo.MongoClient("mongodb://mongoAdmin:admin@localhost:2

7017/") 

mydb = myclient["mongoProjeto"] 

mycol = mydb["novo"] 

myquery = { "nome": "reginaldo" } 

mycol.delete_one(myquery) 
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Na Figura 57 podemos verificar que já não se encontra os dados do reginaldo na 

colecção novo.  

 

 

Figura 57: Python MongoDB Delete 

 

Python MongoDB Update 

Você pode atualizar um documento no MongoDB, usando o método update_one (). 

O primeiro parâmetro do método update_one () é um objeto de consulta que define qual 

documento atualizar. 

Os dados são atualizados no pymongo com os seguintes comandos: 

import pymongo 

myclient = 

pymongo.MongoClient("mongodb://mongoAdmin:admin@localhost:2

7017/") 

mydb = myclient["mongoProjeto"] 
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mycol = mydb["novo"] 

myquery = { "idade": "37" } 

newvalues = { "$set": { "idade": "50" } } 

mycol.update_one(myquery, newvalues) 

A Figura 58 ilustra atualização feita na coleção novo da base de dados mongoProjeto 

onde foi atualizado a idade da maria de 37 para 50.   

 

Figura 58: Python MongoDB Update 

 

Foi concluído, portanto, que este controlo de acesso se encontra implementado 

cumprindo a totalidade da métrica associada. Resumo suporta totalmente. 

Métrica - O escopo do controlo de dados cobre os dispositivos de rede? 

Cenário – verificação da articulação com os dispositivos de rede 

Objetivo – verificar se o escopo do controlo de dados cobre os dispositivos de rede. 

Não aplicável - O estudo esteve somente ao nível da base de dados. 
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Foi concluído, portanto, que no MongoDB Enterprise 4.4.2, existem duas métricas que 

não podem ser aplicadas em relação à The vertical scope (between application, DBMS, 

and OS) of control, pelo que neste ponto o MongoDB apenas cumpre parcialmente as 

métricas relativas a este controlo de acesso. 

 

3.3. Enforcement Properties 

 

3.3.1. Bypass 

 

Pretende-se avaliar e responder às seguintes questões relativas à propriedade/função 

Bypass, e validar se o sistema permite implementar formas de Controlo de Acesso (AC), 

tendo como base o documento do NIST. 

Métrica - O sistema AC é capaz de contornar as regras de política para decisões 

críticas de AC? 

Cenário – verificar se é possível contornar as regras de política 

Objetivo – Pretende-se verificar se o sistema AC é capaz de contornar as regras de 

política para decisões críticas de AC. 

 

Figura 59: Bypass 

Foi concluído que MongoDB Enterprise 4.4.2 não suporta Bypass, uma vez que não é 

possível implementar uma política em específico, seguindo os resultados da seção 4.2.5.  
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3.3.2. Separation of Duty 

 

Separation of Duty (SoD) é um conceito de controlo interno comumente aplicado que 

envolve o distribuição de um conjunto de privilégios entre vários utilizadores com a 

intenção de prevenir fraudes e erros. 

O controlo explorado, neste capitulo denomina-se de Separation of Duty, tendo como 

base o documento do NIST (ver Figura 60). 

A política de controlo de Separation Of Duty, tem como propósito fazer uma separação 

entre utilizadores (funções) e responsabilidades, as métricas avaliadas no contexto deste 

controlo incidem no Separation of Duty estático, dinâmico e histórico. Sendo de seguida 

apresentado de que forma o MongoDB dá resposta a esta propriedade. 

 

Figura 60: NISTIR 7874, Separation of Duty 

 

Verificação do SoD 

Ao iniciar o Mongo, por defeito o acesso ao mesmo, é efetuado sem qualquer restrição, 

permitindo-se a qualquer utilizador uma ligação a este e as respetivas bases de dados 

que são criadas na altura da sua instalação, bem como a qualquer base de dados que seja 

criado do modo ad-hoc. 
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Na Figura 61 é possível ver que o acesso é feito sem qualquer tipo de controlo, 

permitindo a visualização e interação sem restrições sobre as bases de dados aí 

existentes. 

 

Figura 61: Acesso à BD sem controlo de acesso 

Devido a importância de garantir uma proteção dos dados desde o primeiro instante, 

esta abordagem de não forçar , em fase de instalação, um utilizador que fique com as 

permissões de administração, e com isso controla acesso à mesma desde o primeiro 

instante, é uma prática que coloca no utilizador a responsabilidade desta configuração, o 

que pode beneficiar eventuais oponentes que podem explorar o esquecimento ou mesmo 

falta de conhecimento sobre esta necessidade, pois durante a instalação não existe 

nenhum aviso legal a alertar o utilizador para esta situação. 

Métrica - O sistema CA é capaz de especificar regras SSoD?  

A separação estática de funções também é chamada de exclusividade forte, que afirma 

que “Um diretor não pode ser membro de quaisquer duas funções exclusivas”. Isso 

significa que o utilizador está autorizado para uma função pode não ser autorizado para 

outra função ou duas funções não têm nenhum princípio compartilhado. Se as funções 

forem atribuídas no sistema e os utilizadores tiverem as funções atribuídas com a tarefa 

fornecida. Assim, as políticas estáticas atribuirão cuidadosamente as tarefas aos 

utilizadores, sem manter o histórico de cada tarefa. E se a separação estática de tarefas 
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satisfizer a política, a separação de tarefas também será satisfeita (Kugblenu & Asim, 

2007). Por exemplo, considere as capacidades de um caixa e de um gerente de caixa, 

onde a capacidade de anular transações de caixa incorretas é atribuída aos gerentes de 

caixa. Claramente, a capacidade de um utilizador de executar os recursos de caixa e 

gerente de caixa dentro de um único assunto constituiria um conflito de interesses (ou 

seja, um utilizador agindo como caixa seria capaz de anular suas próprias transações). 

Uma abordagem prescrita para esse problema de segurança é restringir qualquer 

utilizador de obter a associação simultaneamente ao caixa e ao supervisor do caixa 

(Cravinho & Oliveira, 2020). 

Cenário – Atribuir funções a utilizadores 

Objetivo – Implementar o caso onde um “caixa” de uma loja tem como função registar 

as transações das compras efetuadas; no entanto em caso de erro, este não tem 

permissões para o corrigir, sendo necessário a intervenção do “gerente” para que possa 

ser registada a anulação do produto. 

Do ponto de vista do sistema, é expectável que exista uma função “Caixa” e uma função 

“Gerente”, assim num primeiro passo da construção do sistema, seria necessário 

associar as permissões corretas a cada uma das funções para que a segregação de 

funções fosse efetivada. 

Utilizando os “User Defined Roles”, é possível implementar a função do 

“caixaPagamento” na coleção da base de dados onde é registada as vendas, ficaria 

facilmente percetível tanto ao nível da Base de Dados sobre o significado empírico do 

nome daquela função, e igualmente acabaria por facilitar uma lógica aplicacional 

consistente. 

No MongoDB poderíamos criar as funções para este caso da seguinte forma: 

Criação da função “caixaPagamento” 

use mongoProjeto 

db.createRole( 

    { 

        role: "caixaPagamento", 

        privileges: [ 

            { resource: { db: "mongoProjeto", collection: "datas" 

}, actions: [ "find", "insert" ] } ], 
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        roles: [ 

        { role: "read", db: "mongoProjeto", collection: "novo" } ] 

}, 

{ w: "majority" , wtimeout: 5000 } 

) 

Figura 62 ilustra a criação da função “caixaPagamento” com permissões de leitura 

(find) e de escrita (insert), na coleção que ficaria com o registo dos produtos da caixa 

(datas). 

 

Figura 62: Criação da função caixaPagamento e suas permissões 

 

Criação da função “gerente” 

use mongoProjeto 

db.createRole( 

   { 

     role: "gerente", 

     privileges: [ 

       { resource: { db: "mongoProjeto", collection: "novo" }, 

actions: [ "find", "update" ] }, 

       { resource: { db: "mongoProjeto", collection: "datas" }, 

actions: [ "find", "remove" ] } ], 

     roles: [ 

       { role: "read", db: "mongoProjeto" } ] }, 

   { w: "majority" , wtimeout: 5000 }) 
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Figura 63 ilustra a criação da função “gerente” com permissões de leitura (find) e de 

remoção (remove), na coleção que ficaria com o registo dos produtos da caixa (datas) 

 

Figura 63: Criação da função gerente e suas permissões 

Foi concluído, portanto, que ao nível das coleções é possível implementar um controlo 

que respeite a métrica do SSoD. Contudo, existe a limitação temos o facto de as funções 

do MongoDB não conseguirem chegar ao nível dos atributos/campos dos documentos, 

ficando-se, portanto, por este nível de granularidade. Resumo suporta parcialmente. 

Métrica - O sistema CA é capaz de especificar regras de Dynamic Separation Of 
Duty (DSoD)? 

Cenário – Verificar se o MongoDB permite definir regras que permitam a 

separação de deveres sem a intervenção do administrador de acesso 

A SoD pode ser aplicada de forma dinâmica (ou seja, no momento do acesso), e a 

decisão de conceder acesso pode basear-se no histórico de acesso anterior (Hu, 

Ferraiolo, & Kuhn, 2006). As relações DSoD colocam restrições nas funções que 

podem ser ativadas em uma sessão do utilizador. Se uma função que faz parte de uma 
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relação DSoD foi ativada, o utilizador não pode ativar a função relacionada (conflitante) 

na mesma sessão. 

O conceito de DSoD torna-se especialmente importante ao utilizar o RBAC 

Hierárquico, por exemplo, um utilizador pode ter permissão para ser membro de mais 

de um grupo de utilizadores, mas para evitar conflito de interesses, algumas políticas 

excluem mutuamente os grupos de utilizadores de serem atribuídos ao mesmo 

utilizador. Uma pessoa pode ser caixa e contabilista de uma empresa, mas apenas uma e 

não ambas as funções podem ser ativadas conforme o utilizador desempenha uma 

função ou responsabilidade relacionada ao trabalho. 

Objetivo – verificar se o sistema AC é capaz de especificar as regras de DsoD e mostrar 

que num DSoD é possível que um indivíduo esteja simultaneamente na função das 

compras e na função que aprova as compras, no entanto o conjunto de regras definido 

não pode permitir que este individuo aprove as suas próprias compras, garantindo 

DSoD. 

Como exemplo foi criado duas funções na base de dados mongoPrincipal que são, 

“insereCompra” e “aprovaCompra”. Na Figura 64 e 65 temos exemplo de criação das 

funções. 

 Criação da função “insereCompra” com permissões de leitura (find) e de escrita 

(insert), na coleção clientes. 
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Figura 64: Criação da função insereCompra e suas permissões 

 Criação da função “aprovaCompra” com permissões de leitura (find) e de 

atualização (update), na coleção clientes. 
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Figura 65: Criação da função aprovaCompra e suas permissões 

E foi criado um novo utilizador Util2mongo com privilégios insereCompra e 

aprovaCompra na base de dados mongoPrincipal, como ilustra a Figura 66. 

 

Figura 66: Criação de utilizador Util2mongo 

Com a criação do utilizador Util2mongo, pretende-se verificar se Util2mongo consegue 

realizar as duas operações (insereCompra e aprovaCompra) numa mesma autenticação. 

Conclui-se, portanto, que o utilizador Util2mongo consegue realizar essas duas tarefas 

na mesma autenticação.  

A Figura 67 ilustra os dados sendo inseridos por Util2mongo. 

 

Figura 67: Dados sendo inseridos por Util2mongo 
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A Figura 68 ilustra os dados inseridos com sucesso. 

 

Figura 68: Dados inseridos por Util2mongo com sucesso 

 

A Figura 69 ilustra a atualização dos dados por Util2mongo.  

 

Figura 69: Atualização de dados por Util2mongo 

A Figura 70 ilustra a atualização dos dados com sucesso.  
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Figura 70: Dados atualizados por Util2mongo com sucesso 

Foi concluído, portanto, que no MongoDB Enterprise 4.4.2, não existe uma forma de 

conseguir ter um controlo que nos permitisse cumprir a métrica da separação de funções 

dinâmicas. Resumo não suportado.  

 

Métrica - O sistema AC é capaz de especificar regras de Historical Separation of 
Duty (HSoD)? 

Cenário – Verificar se o MongoDB permite guardar um histórico de regras que 

permitam a separação de deveres. 

Objetivo – verificar se o sistema AC é capaz de especificar as regras de HSoD.  Ao 

implementar este mecanismo pretende-se que seja conhecido e reconstruído se 

necessário todas as fases que impliquem a execução de uma ação. Por exemplo, num 

fluxo de tarefas as responsabilidade de cada um.  

Quando utilizar o HSoD, pode definir um conjunto de constraints que são utilizadas na 

implementação das regras de DSoD vistas anteriormente. Isso mostra a importância que 

o registo do histórico de ações poderá ter nos mecanismos de segurança a criar. 

Os únicos registos que guarda é ao nível do ficheiro de logs que podem servir apenas 

para um controlo ao nível de auditoria do sistema. Resumo não suportado. 

Na propriedade/função SoD, o MongoDB apenas cumpre parcialmente uma das 

métricas, logo não suportado. 
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3.3.3. Granularity of control 

 

Pretende-se avaliar e responder às seguintes questões relativas à função Granularity of 

control, e validar se o sistema permite implementar formas de Controlo de Acesso 

(CA), tendo como base o documento do NIST. 

 

Figura 71: Granularity of control 

Métrica - O sistema AC permite configurar a granularidade de objetos controlados 

(com base na organização requisitos e sistema arquitetura)? 

Cenário – Configurar Granularidade 

Objetivo – verificar o sistema AC permite configurar a granularidade de objetos 

controlados.  

Conclusão: Não aplicável, este item deve ser avaliado noutros níveis que não o da base 

de dados. 

 

3.4. Performance Properties 

 

3.4.1.  Integrated with authentication function 

 

Mecanismos de autenticação 

O sistema MongoDB Enterprise 4.4.2, suporta vários mecanismos de autenticação 

como: 
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 SCRAM 

 x.509 Autenticação com Certificados 

 Kerberos 

 LDAP 

Por defeito o tipo de autenticação utilizado é o SCRAM (Salted Challenge Response 

Authentication Mechanism) 

(https://docs.mongodb.com/manual/reference/parameters/index.html). 

Para especificar os métodos de autenticação aceites pelo servidor temos que utilizar o 

parâmetro authenticationMechanisms. Este parâmetro apenas pode ser definido durante 

o start-up, não podendo ser alterado após instalação. 

É possível selecionar mais que um tipo de autenticação através da definição das 

seguintes configurações como mostra á Figura 72: 

 

Figura 72: Mecanismos de autenticação. Fonte: (Cravinho & Oliveira, 2020) 

Exemplo: Para definir como mecanismos de autenticação PLAIN e SCRAM-SHA-256 

teríamos que utilizar o seguinte comando.  

https://docs.mongodb.com/manual/reference/parameters/index.html
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mongod --setParameter authenticationMechanisms=PLAIN,SCRAM-SHA-256 

--auth 

Vamos então avaliar os vários mecanismos de autenticação e as suas formas de 

implementação. 

 

SCRAM 

O Salted Challenge Response Authentication Mechanism (SCRAM) é o mecanismo de 

autenticação padrão do MongoDB. O SCRAM é baseado no padrão IETF2 RFC3 5802 

que define as melhores práticas para implementação de mecanismos de resposta de 

desafio para autenticação de utilizadores com senhas. 

Usando SCRAM, o MongoDB verifica as credenciais do utilizador fornecidas em 

relação ao nome do utilizador, senha e base de dados de autenticação. A base de dados 

de autenticação é a base de dados onde o utilizador foi criado e, juntamente com o nome 

do utilizador serve para identificar o utilizador 

(https://docs.mongodb.com/manual/core/security-scram/). 

 

Características 

A implementação do MongoDB de SCRAM fornece: 

 Um fator de trabalho ajustável (ou seja, a contagem de iteração), 

 Sais aleatórios por utilizador e 

 Autenticação do servidor para o cliente, bem como do cliente para o servidor. 

Mecanismos SCRAM 

MongoDB oferece suporte aos seguintes mecanismos SCRAM: 

 SCRAM-SHA-1 

 SCRAM-SHA-256 

O primeiro utiliza função de hash do tipo SHA-1 e é definido pelo RFC 5802. O 

segundo utiliza a função de hash SHA-256, é suportado desde a versão 4.0 e é definido 

pelo RFC 7677. 
                                                 
2 Internet Engineering Task Force. 
3 Request for Comments - Documentos técnicos criados por indivíduos e organizações. 

https://docs.mongodb.com/manual/core/security-scram/
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Ao criar ou atualizar um utilizador SCRAM, pode indicar o mecanismo SCRAM 

específico, bem como indicar se o servidor ou o cliente digita a senha. Ao usar o 

SCRAM-SHA-256, o MongoDB requer hashing de senha do lado do servidor, ou seja, 

o servidor digere a senha. Para obter detalhes, consulte db.createUser () e 

db.updateUser (). 

Este método de autenticação padrão, baseada em senha, utiliza um mecanismo 

conhecido como protocolo de desafio-resposta. Neste tipo de protocolo, o servidor gera 

uma pergunta ou "desafio" em resposta à tentativa de conexão do cliente. A resposta do 

cliente, prova que ele tem conhecimento da senha. Os protocolos de resposta a desafios, 

foram projetados para proteger, contra, ataques de repetição, contudo o protocolo 

SCRAM possui mecanismos de segurança adicionais para impedir também outros tipos 

de ataques como por exemplo: 

 Eavesdropping - O oponente, pode ver todo o tráfego trocado entre o cliente e o 

servidor. Para se proteger contra a intersecção, um cliente SCRAM nunca envia 

a sua senha como plain-text 4 através da rede; 

 Replay - O oponente, pode reenviar as respostas válidas do cliente para o 

servidor. Cada sessão de autenticação SCRAM é exclusiva uma vez que são 

utilizados “nonces” aleatórios, de modo a que as mensagens do protocolo sejam 

válidas apenas para uma única sessão; 

 Database Compromise - O oponente, pode visualizar o conteúdo da memória 

persistente do servidor. Um comprometimento da base de dados, é atenuado pelo 

salting5 utilizado no cálculo do hash das senhas, calculado antes de serem 

armazenadas; 

 Malicious Server - O oponente faz-se passar pelo servidor. O oponente é 

incapaz de se apresentar como servidor sem o conhecimento das credenciais de 

SCRAM do cliente (https://www.mongodb.com/blog/post/improved-password-

based-authentication-mongodb-30-scram-explained-part-1?tck=docs_server). 

Na Figura 73 é ilustrado o funcionamento protocolo SCRAM.  

 

  

                                                 
4 Texto sem ser cifrado. 
5 Salt – Parâmetro aleatório introduzido pelo cliente. 

https://www.mongodb.com/blog/post/improved-password-based-authentication-mongodb-30-scram-explained-part-1?tck=docs_server
https://www.mongodb.com/blog/post/improved-password-based-authentication-mongodb-30-scram-explained-part-1?tck=docs_server
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Figura 73: SCRAM Diagrama de funcionamento. Fonte: Autor 

 

X.509 

O MongoDB Enterprise 4.4.2, suporta autenticação de certificado x.509 para 

autenticação de cliente e autenticação interna dos membros de conjuntos de réplicas e 

clusters fragmentados. 

A autenticação de certificado x.509 requer uma conexão TLS / SSL segura. 

Para a utilização, deste método de autenticação e consequente criação de uma ligação 

TLS/SSL segura, é necessário definir os seguintes parâmetros 

(https://docs.mongodb.com/manual/core/security-x.509/index.html): 

 Certification Authority 

 Client x.509 Certificates 

 Member x.509 Certificates 

 

 

https://docs.mongodb.com/manual/core/security-x.509/index.html
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Certification Authority 

Para uso em produção, a implantação do MongoDB deve usar certificados válidos 

gerados e assinados por uma única autoridade de certificação. A organização deve gerar 

e manter uma autoridade de certificação independente ou usar certificados gerados por 

um fornecedor TLS / SSL terceirizado. A obtenção e o gerenciamento de certificados 

estão além do escopo desta documentação. 

Client x.509 Certificates 

Para se autenticar em servidores, os clientes podem usar certificados x.509 em vez de 

nomes de utilizador e senhas. 

O certificado do cliente deve ter as seguintes propriedades: 

 Uma única autoridade de certificação deve emitir os certificados para o cliente e 

o servidor. 

 Cada utilizador deve de utilizar um único certificado. 

 Os certificados de cliente devem conter os seguintes campos: 

keyUsage = digitalSignature 

extendedKeyUsage = clientAuth 

 

Member x.509 Certificates 

Para autenticação interna, membros de clusters fragmentados e conjuntos de réplicas 

podem usar certificados x.509 em vez de arquivos de chave, que usam o mecanismo de 

autenticação SCRAM. 

 

KERBEROS 

O MongoDB Enterprise 4.4.2, fornece suporte para autenticação Kerberos de clientes 

MongoDB para instâncias mongod e mongos. Kerberos é um protocolo de autenticação 

padrão da indústria para grandes sistemas cliente / servidor. O Kerberos permite que o 

MongoDB e os aplicativos aproveitem a infraestrutura e os processos de autenticação 

existentes. O MongoDB Enterprise 4.4.2 oferece suporte apenas à implementação MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) do Kerberos 

https://docs.mongodb.com/manual/core/kerberos/index.html). 

https://docs.mongodb.com/manual/core/kerberos/index.html
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As componentes principais do serviço Kerberos são: 

 Principals 

 User Principal 

 Service Principal 

Principals 

Em um sistema baseado em Kerberos, cada participante na comunicação autenticada é 

conhecido como “principal” e cada principal deve ter um nome exclusivo. 

Os principals  pertencem a unidades administrativas chamadas realms. Para cada realm, 

o Kerberos Key Distribution Center (KDC) guarda em base de dados as "chaves 

secretas" associadas aos principals. 

Para uma autenticação cliente-servidor, o cliente solicita ao KDC um “tíquete” para 

acesso a um ativo específico. O KDC usa o segredo do cliente e o segredo do servidor 

para construir o tíquete que permite que o cliente e o servidor se autentiquem 

mutuamente, enquanto mantém os segredos ocultos. 

Para a configuração do MongoDB para suporte ao Kerberos, dois tipos de nomes 

principais são de interesse: principais do utilizador e principais do serviço. 

User Principal 

Para autenticar usando Kerberos, você deve adicionar os principais do utilizador 

Kerberos ao MongoDB para o base de dados $ external. Os nomes principais do 

utilizador têm a forma: 

<username>@<KERBEROS REALM> 

Service Principal 

Cada instância mongod e mongos do MongoDB deve ter um principal de serviço 

associado. Os nomes principais do serviço têm a forma: 

<service>/<fully qualified domain name>@<KERBEROS REALM> 

 

Por exemplo um servidor com o nome ssi.mydomain.com teria e servisse principal 

mongodb/ssi.mydomain.com@mydomain.com 

 



93 
 

Existem aplicações third party, como por exemplo a Centrify que fornece uma solução 

de gestão de identidades unificada que são utilizadas em ambientes de SSO6. A suite do 

Centrify integra sistemas Linux em domínios que utilizam Active Directory (AD) 

permitindo assim uma gestão da autenticação centralizada, controlo de acesso, gestão de 

privilégios e auditoria. 

 

LDAP 

MongoDB Enterprise 4.4.2, oferece suporte à consulta de um servidor LDAP para os 

grupos LDAP aos quais o utilizador autenticado pertence 

(https://docs.mongodb.com/manual/core/security-ldap/index.html).  

Autorização LDAP 

O MongoDB Enterprise 4.4.2, mapeia os nomes distintos (Domain Name) de cada 

grupo retornado para funções na base de dados admin. O MongoDB autoriza o 

utilizador com base nas funções mapeadas e seus privilégios associados.  

Gestão de Utilizadores LDAP 

A gestão de utilizadores, tem que ser efetuada tanto no servidor LDAP como no 

servidor MongoDB. Para cada utilizador que se autêntica via LDAP, tem que existir um 

utilizador na base de dados $external cujo nome corresponda exatamente ao nome do 

utilizador a autenticar. Quaisquer alterações do utilizador no servidor LDAP terão que 

ser replicadas no utilizador externo correspondente do MongoDB. 

Criação de Utilizador 

A criação do utilizador no servidor MongoDB é efetuada através do comando: 

db.getSiblingDB("$external").createUser( 

 { 

  user : <username>, 

  roles: [ { role: "read", db: "mongoProjeto" } ] 

 } 

) 

 

                                                 
6 Single Sing-On. É uma propriedade de controlo de acesso, que consiste na possibilidade de permitir que 
o utilizador aceda a vários serviços que requerem autenticação, efetuando a autenticação apenas uma vez. 

https://docs.mongodb.com/manual/core/security-ldap/index.html


94 
 

Configuração do Servidor 

Utilizando o formato YAML7 no ficheiro de configuração temos: 

 

security:  

 authorization: enabled 

setParameter: 

 authenticationMechanisms: PLAIN 

 

O protocolo LDAP utiliza comunicação em plain-text por defeito, mas é possível 

implementar comunicação por canal seguro através da estrutura para protocolos de 

aplicativos como o SASL8 e OpenLDAP9. 

Esta configuração é passada como parâmetro no configuration file. 

setParameter: 

 saslauthdPath: "" 

 

 

Com base no documento do NIST pretende-se avaliar e responder à seguinte questão 

relativa a se o sistema permite integrar funcionalidades de identificação e autenticação 

quer internas quer externas através de ligações seguras. 

 

Figura 74: Integrated with authentication function 

                                                 
7 Formato de codificação de dados legíveis por humano. 
8 SASL é uma estrutura para protocolos de aplicativos, como SMTP ou IMAP, para adicionar suporte de 
autenticação. Por exemplo, o SASL é usado para provar ao servidor quem você é quando acessa um 
servidor IMAP para ler seu e-mail. 
9 OpenLDAP é um software livre de código aberto que implementa o protocolo LDAP. Ele é um serviço 
de diretório baseado no padrão X.500. 
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Métrico - O sistema CA pode ser integrado ou oferecer suporte à autenticação de 

Identificação sistemas (ou funções)? 

Cenário – verificar se existe mecanismos de suporte à Autenticação  

Objetivo – verificar no MongoDB oferece suporte à autenticação de identificação 

sistemas. 

Como descrito na secção 4.4, no MongoDB Enterprise 4.4.2 existem 4 tipos possíveis 

de autenticação. 

Em relação a serviços integrados é possível utilizar autenticação SCRAM ou por 

certificados X.509. 

Como serviços externos é possível utilizar Kerberos e LDAP. 

Podemos considerar, o Kerberos como um método de autenticação e o LDAP como 

sendo um protocolo de autenticação. O Kerberos é mais difícil de implementar, mas 

considerado mais seguro que o LDAP (OLIVEIRA, 2013).  

Ambos os protocolos permitem a utilização de SSO. Do mesmo modo, que é possível 

disponibilizar SSO para autenticação também é possível utilizar SLO. 

Resumidamente as funcionalidades destes dois tipos de sistemas podem ser definidas 

como: 

Kerberos 

 Mais díficil de implementar 

 Mais seguro 

 Usa tickets de sessão 

 Chaves secretas não são envidas pela rede 

 Permite SSO e SLO10 

 Comunicação cifrada por defeito 

 Possível integrar com AD 

LDAP 

 Mais fácil de implementar 

                                                 
10 Single Log-Out. É uma funcionalidade que permite que com apenas uma ação o utilizador deixe de 
poder aceder a múltiplas aplicações. 
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 Menos seguro 

 Permite SSO e SLO 

 Comunicação em plain-text por defeito 

 Possível implementar comunicação segura 

 Possível integrar com AD 

Foi concluído, portanto, que no MongoDB Enterprise 4.4.2, este controlo de acesso se 

encontra implementado cumprindo a totalidade da métrica associada. Resumo suporta 

totalmente.  

 

3.5. Notas Finais 

 

A tabela 2 mostra os resultados das métricas de avaliação por modelo de controlo de 

acesso implementado no mongoDB do ponto de vista do NIST. 

Os resultados deste estudo não pode ser generalizaveis para todos os sistemas de gestão 

NoSQL que usam o modelo de dados orientado para documentos ou outro. Contudo, o 

estudo aqui apresentado cumpre o objetivo que é apoiar os responsáveis pela segurança 

da informação no processo de decisão, auxiliando na escolha do controlo de acesso mais 

adequado. 

Considerando que o MongoDB é um sistema em constante atualização é importante 

referir que estes resultados podem não ser identificados em outras versões do 

MongoDB. Por último, o MongoDB foi o sistema escolhido para este estudo pois é o 

que disponibiliza mais documentação e suporte para esclarecimento de dúvidas. 
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Tabela 2: Resultados da aplicação das métricas aos testes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Função Não 

aplicável 

Não 

suporta 
Suporta 

parcialmente 
Suporta 

totalmente 

Auditing    X 

Privileges/capabilities 

discovery 
   X 

Ease of privilege assignments   X  

Syntactic and semantic support 

for specifying AC rules 
 

 

 

X 

  

Policy management  X   

Delegation of administrative 

capabilities 
   

X 

 

 

Flexibilities of configuration 

into existing systems 
 

X 

  

 

 

The horizontal scope of control X    

The vertical scope of control   X  

Bypass  X   

Separation of Duty  X   

Granularity of control X    

Integrated with authentication 

function 
    

X 
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4. Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

Este capítulo pretende avaliar e examinar o trabalho aqui desenvolvido, bem como 

propor novos caminhos para continuar a avaliar sistemas de controlo de acesso em 

SGBDs, de acordo com as métricas definidas pelo NIST ou utilizando outro método.  

Assim, este capítulo encontra-se dividido em dois secções, sendo que na primeira 

apresentamos as conclusões do estudo realizado, na segunda secção deixamos algumas 

sugestões para quem desejar continuar com o estudo aqui apresentado e que assim 

destacarmos como possíveis trabalhos futuros. 

 

4.1. Conclusão 

 

Se olharmos para o trabalho aqui desenvolvido devido aos objetivos inicialmente 

traçados, podemos destacar a implementação de controlo de acesso no MongoDB 

Enterprise 4.4.2 e depois avaliação destes, através da aplicação das métricas propostas 

pelo NIST. 

Pretendeu-se com este trabalho avaliar o MongoDB Enterprise 4.4.2 no suporte de 

controlo de acesso, utilizando para isso as bases de dados criados durante o 

desenvolvimento do trabalho. Assim, e com base nos testes realizados podemos concluir 

que este SGBD suporta o modelo RBAC, não suportando, no entanto, o modelo MAC e 

DAC. 

No caso do Auditing podemos concluir que todas as recomendações do NIST são 

capazes de serem implementadas nesta função cumprindo a totalidade das métricas. 

Vale salientar que a função Auditing não vem habilitada por padrão, e depois de 

habilitada, para se registar os eventos de sucesso do tipo CRUD é necessário ativar esta 

funcionalidade através da definição de parâmetros. 

No caso da Privileges/capabilities discovery podemos concluir que todas as 

recomendações do NIST com relação á consulta/exibição de funções e privilégios de um 

utilizador são capazes de serem implementadas cumprindo a totalidade da métrica. 
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Quanto ao Ease of privilege assignments com relação á atribuir, alterar e remover 

assuntos, privilégios ou recursos, são capazes de serem implementadas não na sua 

totalidade seguindo as recomendações do NIST. 

De referir que na função Delegation of administrative capabilities não temos um 

recurso no mongoDB Enterprise 4.4.2 que permite realizar essa operação. Foi 

necessário criar um utilizador provisório na base de dados admin para poder delegar as 

capacidades administrativas. Suporta parcialmente.   

No The vertical scope of control com relação aplicativos, arquivos, registros da base de 

dados e dispositivos de rede são capazes de serem implementadas mas não na sua 

totalidade seguindo as recomendações do NIST.  

Na avalição realizada sobre os controlos de Separation of Duties, indicaram que o 

controlo estático é passível de ser cumprido quase na sua totalidade, utilizando-se para 

tal os mecanismos de RBAC que o MongoDB disponibiliza, apenas pode-se apontar que 

este controlo de RBAC só não consegue dar resposta ao nível dos atributos dos 

documentos, ficando-se na melhor das hipóteses por um controlo ao nível das coleções. 

Quanto ao SoD dinâmico e histórico, não são passíveis de implementar utilizando o 

suporte base do MongoDB Enterprise 4.4.2. 

Com relação ao sistema de controlo de acesso referente á Integrated with authentication 

function constatou-se que é passivel implementação de todas recomendações do NIST, 

cumprindo assim a totalidade das métricas. 

Quanto ao Flexibilities of configuration into existing systems, The horizontal scope of 

control e Granularity of control, devem ser avaliados noutros níveis que não o da base de 

dados. Não são aplicados. 

No caso da Syntactic and semantic support for specifying AC rules, Policy management,  

Bypass e Separation of Duty, não são suportados por MongoDB Enterprise 4.4.2.  

Ao controlo de acesso aqui implementado, foi aplicado as métricas de avaliação NIST 

para averiguar o nível da segurança prestado por este SGBD. Deste modo, pensamos ter 

atingido os principais objetivos propostos para este trabalho, apesar de existir ainda 

muito para fazer nesta área, tal como mencionado na secção destinada ao trabalho 

futuro. Se olharmos os resultados obtidos pelas diferentes métricas, este conjunto de 



100 
 

testes foi bem sucedido de um modo em geral, constatando que já existe um nível de 

resistência considerável quanto as metricas que  já passaram por testes.  

 

4.2. Trabalhos Futuros 

 

Na sequência do presente trabalho surgiram alguns aspetos que se revelaram 

interessantes para uma abordagem mais detalhada. De seguida, são referidos aqueles 

que poderão vir a ser objeto de futura investigação: 

 Viabilizar a execução do presente estudo num ambiente organizacional, onde 

possam ser realizadas em prática as propostas aqui apresentadas e que tendo em 

conta o contexto em que foi realizado o estudo, muitas delas podem ficar no 

teórico. 

 Desenvolver um estudo comparativo dos controlos de acesso entre os SGBD 

MySQL, que usa modelo de base de dados relacional e SGBD MongoDB que 

usa modelo de base de dados NoSQL. 

 Por último, aplicar a última categoria de propriedades de métricas NIST 

(Support Properties) que não foi alvo de análise neste estudo. 
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