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A segurança do mainframe precisa evoluir 

O lendário mainframe não é um dinossauro da computação. Essa poderosa máquina de alto 

volume ainda executa grande parte dos aplicativos mais importantes do mundo corporativo. 

Em outras palavras, ele não desaparecerá tão cedo. O problema é que muitos aplicativos de 

mainframe, alguns programados há décadas, são codificados para lidar com senhas fracas 

sem distinção entre maiúsculas e minúsculas com apenas oito caracteres. Antigamente isso 

era suficiente, mas hoje, não mais. 

As atuais ameaças à segurança cada vez mais sofisticadas exigem algo significativamente 

mais forte e mais fácil de gerenciar. Existem soluções que vão além das antigas limitações 

de senha, mas como saber qual é a melhor opção para você? Este documento investiga cada 

opção importante e fornece diretrizes úteis para seleção.

O problema com as senhas de mainframe 

Um mainframe provavelmente acaba de aprovar seu saque recente no caixa eletrônico ou 

processou sua última indenização de seguro. Mas, apesar de sua capacidade, os mainframes 

têm algumas peculiaridades que os tornam um caso isolado em empresas modernas. Uma 

dessas peculiaridades é a senha de aplicativos de mainframe. Este é o motivo do problema:

  Falta de alinhamento com as necessidades de segurança modernas 
Houve um tempo em que redes e hackers não influenciavam nossa vida diária. Agora a história 
é diferente, e é por isso que a maioria dos dispositivos e aplicativos exige uma senha de acesso. 
Mas as senhas por si só não são suficientes. Sua eficácia depende de padrões de senha e do 
gerenciamento de senhas. 

 Por exemplo, as melhores práticas reprovam a colagem de lembretes de post-it nos monitores e 
recomendam o uso de senhas com dez a doze caracteres e pelo menos uma letra maiúscula e um 
caractere especial. De uma perspectiva de gerenciamento, é mais simples ter uma única senha 
para acessar todos os recursos da rede, incluindo aplicativos de mainframe. Mas ninguém quer 
simplificar as senhas de toda a empresa para oito caracteres.

  Problemas no gerenciamento de senhas 
A maioria das pessoas tem dificuldade em lembrar todas as suas senhas. Sempre que a 
esquecem, a senha deve ser redefinida por um administrador de sistema, uma tarefa trivial e 
demorada que desvia a atenção de projetos de TI mais significativos. 

 De acordo com o Gartner Group, 20 a 50 por cento de todas as chamadas de suporte técnico 
são para redefinições de senha. E a Forrester Research afirma que o custo médio de mão 
de obra do suporte técnico para uma única redefinição de senha é de cerca de US$ 70*. As 
estatísticas podem variar, mas o fato continua sendo o seguinte: o gerenciamento de senhas é 
um desperdício de tempo e de dinheiro.

__________

*  www.mandylionlabs.com/
PRCCalc/PRCCalc.htm

http://www.microfocus.com
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  Uma etapa adicional ultrapassada para os usuários 
Quando os usuários fazem login em seus computadores, eles normalmente têm acesso a todos 
os recursos autorizados da empresa, exceto ao mainframe. Para acessar seu aplicativo de 
mainframe, eles são forçados a fazer login novamente. E isso se repete para cada aplicativo de 
mainframe que eles acessam. Em nossa era de acesso instantâneo a recursos de rede, essa etapa 
adicional é uma relíquia do passado. 

De riscos à segurança a problemas de gerenciamento de TI e usabilidade, fazer login no 

mainframe com uma senha de oito caracteres é uma prática que necessita de atualização. 

Mas como escolher entre as opções disponíveis?

Qual solução é ideal para você?

Algumas opções possíveis estão disponíveis para reforçar a segurança, tirar os 

departamentos de TI do cenário de gerenciamento de senhas e melhorar a usabilidade. Essas 

soluções, incluindo destaques, considerações e diretrizes de seleção, são descritas a seguir.

Single Sign-On Empresarial (ESSO) 
O ESSO é uma tecnologia que elimina a necessidade dos usuários de digitar suas credenciais 

sempre que eles acessam um recurso da rede (inclusive aplicativos de mainframe). Os 

usuários fazem a autenticação apenas uma vez usando o método de autenticação padrão da 

empresa. Desse ponto em diante, a solução ESSO faz o login do usuário automaticamente 

sempre que ele acessar um recurso da rede. 

Como funciona 

O armazenamento de credenciais do ESSO salva com segurança as informações de login 

(nomes de usuário e senhas) de todos os usuários e recursos em toda a empresa. Sempre 

que o usuário acessar um recurso que exige que ele faça login, o agente de desktop do ESSO 

intercepta os prompts de login, procura as credenciais do usuário para esse recurso no 

armazenamento de credenciais e transfere as credenciais para o aplicativo. Esse processo é 

transparente para o usuário e para o aplicativo. 

A integração do ESSO com mainframes funciona da mesma maneira. O agente de desktop do 

ESSO interage com o aplicativo de mainframe por meio da interface HLLAPI do emulador 

de terminal. Quando o mainframe apresenta uma tela de login, o agente a preenche com as 

credenciais do usuário, que são obtidas a partir do armazenamento de credenciais. 
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Destaques

  Não requer alterações no aplicativo de mainframe 
O aplicativo de mainframe não tem conhecimento de que uma solução ESSO está por atrás do 
processo de login do usuário. Depois de solicitar a ID e a senha do usuário, o mainframe recebe 
as credenciais do cliente. Em seguida, o aplicativo verifica essas credenciais com a metodologia 
de acesso de segurança do mainframe para autenticar o usuário, como de costume.

 Aproveita métodos de autenticação empresarial existentes 
Nenhum único método de autenticação é obrigatório para o login do mainframe. O ESSO 
aproveita o método de autenticação padrão da empresa para identificar o usuário e, em seguida, 
recupera as credenciais do mainframe desse usuário a partir do armazenamento de credenciais. 
Mesmo que a solução ESSO utilize a senha de oito caracteres do aplicativo de mainframe para 
fazer o login do usuário, ele pode fazer a autenticação originalmente na solução ESSO usando o 
nome de usuário/senha, um certificado digital ou um token de uso único.

 Inclui aplicativos de mainframe sem custo adicional 
Dependendo de como a solução ESSO é licenciada, é possível incluir o login no mainframe 
sem custo adicional. Os custos de integração e manutenção ainda se aplicam, mas a maioria 
das soluções ESSO é licenciada por usuário, independentemente dos aplicativos conectados à 
solução ESSO.

Considerações

  Usa senhas estáticas 
Mesmo que os usuários não digitem manualmente sua senha estática, ela ainda está sendo 
utilizada para fazer login no aplicativo de mainframe. Portanto, a segurança do mainframe 
continua dependendo do fato de os usuários protegerem suas senhas, e os departamentos de TI 
ainda enfrentam os problemas do gerenciamento de senhas de mainframe.

  É implementado como uma solução de infraestrutura de toda a empresa 
O ESSO raramente é implementado apenas para o acesso ao mainframe, mas costuma ser 
implementado para o acesso a todos os recursos da empresa. Consequentemente, os projetos 
do ESSO geralmente são grandes, caros e duram por vários anos, pois abrangem vários tipos 
de infraestrutura de TI. O acesso ao mainframe geralmente ocorre no final, se houver, de uma 
longa implantação do ESSO.

  Requer a integração do agente de desktop e do emulador de terminal 
O ESSO complica ainda mais sua infraestrutura de acesso ao mainframe. Como o agente de 
desktop do ESSO precisa ser integrado ao emulador de terminal via HLLAPI, há mais software 
relacionado ao acesso de host no desktop para gerenciar. Por exemplo, sempre que você fizer 
upgrade do emulador de terminal, precisa garantir que a integração entre o emulador e o 
agente de desktop ESSO continua funcionando conforme esperado. Dependendo do upgrade do 
emulador, a integração pode ter de ser ajustada ou recodificada totalmente. 

http://www.microfocus.com
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ESSO: ponto importante 
Se a sua organização já tem 
uma solução ESSO, comece 
com ela. Mas, se você 
precisa se livrar das senhas 
estáticas, procure uma 
solução que usa PassTickets 
de uso único por um período 
limitado.

O ESSO é bom para você? 

Sua organização já implantou uma solução ESSO? Sua solução ESSO é compatível com 

aplicativos de mainframe? Sua política de segurança corporativa permite senhas estáticas de 

oito caracteres para a autenticação no mainframe? Em caso afirmativo, o ESSO pode ser uma 

opção viável para automatizar o processo de login no mainframe.

Recurso de login expresso (ELF)
O ELF, também conhecido como Certificate Express Logon, é uma solução da IBM que 

permite que os usuários com um certificado X.509 façam login automaticamente em um 

aplicativo de mainframe. 

Como funciona 

O cliente de emulação de terminal estabelece uma conexão SSL/TLS com o servidor Telnet 

para estabelecer a sessão do mainframe. Em seguida, o cliente de emulação executa a 

macro de login, que insere marcadores nos campos de ID de usuário e senha. O servidor 

Telnet solicita o ID de usuário do mainframe do usuário, com base no certificado de 

cliente fornecido durante o handshake de SSL/TLS, e um PassTicket de uso único por 

um período limitado do RACF. Em seguida, o servidor Telnet insere o ID de usuário do 

mainframe e o PassTicket nos marcadores a partir da macro de login e faz o login do usuário 

automaticamente no aplicativo de mainframe.

Destaques

  Elimina o gerenciamento de senhas 
Como o ELF emprega PassTickets para fazer o login de usuários em uma única conta de 
mainframe, o fardo do gerenciamento de senhas estáticas é eliminado para essa conta. Em 
outras palavras, não há mais chamadas de suporte técnico devido a senhas esquecidas. 

  É compatível com a arquitetura de duas camadas 
O design de duas camadas do ELF significa que você pode incluir o login automatizado no 
mainframe no seu ambiente sem um middleware adicional.

  Permite mapeamento de identidade no RACF 
Não há necessidade de implementar um armazenamento de dados ou diretório de LDAP 
separado para gerenciar mapeamentos entre identidades corporativas e IDs de usuário de 
mainframe dos usuários. O certificado digital do usuário pode ser adicionado às informações da 
conta do usuário diretamente no RACF.
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Considerações

 �Requer�um�certificado�X.509�para�a�autenticação�de�usuário 
Embora o método de autenticação de dois fatores usando certificados digitais seja altamente 
seguro, sua implementação e seu gerenciamento custam caro. Atualmente, a maioria das 
organizações emprega a autenticação de nome de usuário/senha, que não é compatível com 
o ELF.

  Aceita apenas um ID de usuário de mainframe por usuário 
Como um certificado de usuário só pode ser mapeado para um único ID de mainframe no 
RACF, os recursos de login automatizado do ELF funcionam apenas para usuários com um ID 
de usuário de mainframe. Em outras palavras, o ELF não aceita estes dois tipos de usuários:

 1.  Usuários com acesso a vários aplicativos de mainframe. Nesse cenário, o ELF só funciona 
se o ID de usuário for igual para todos os aplicativos de mainframe, o que talvez não seja 
possível em todos os ambientes. 

 2.  Usuários com várias IDs para um determinado aplicativo de mainframe. Esse cenário ocorre 
quando um usuário recebe diferentes níveis de privilégios dependendo da tarefa em mãos. 

 �Exige�que�os�certificados�sejam�remapeados�sempre�que�forem�atualizados 
O mapeamento do RACF entre o certificado do usuário e a ID do mainframe está vinculado ao 
certificado propriamente dito, não à identidade do usuário. Sempre que o certificado de cliente 
é atualizado, geralmente a cada dois ou três anos por motivos de segurança, o ID do mainframe 
do usuário precisa ser remapeado para o novo certificado no RACF.

O ELF é bom para você? 

Se os usuários tiverem apenas um ID de usuário de mainframe e se os certificados digitais 

fizerem parte da infraestrutura de segurança, então o ELF pode ser bom para você. Caso 

contrário, procure uma solução mais flexível.

Complemento Automated Sign-On for Mainframe 
O software Automated Sign-On for Mainframe Add-On do Host Access Management and 

Security Server (MSS) funciona com o software de emulação de terminal Micro Focus para 

fazer o login dos usuários automaticamente em aplicativos IBM 3270. Além de eliminar 

senhas estáticas, o Automated Sign-On for Mainframe funciona com uma variedade de 

métodos de autenticação para fornecer uma segurança mais forte ao aplicativo de mainframe 

sem necessidade de recodificação.

ELF: ponto importante 
O ELF proporciona um alto 
nível de segurança com 
PassTickets e é compatível 
com os principais clientes 
de emulação de terminal. 
Mas se os usuários não 
empregarem certificados 
X.509 para autenticação, ou 
se eles tiverem mais de um 
ID de usuário de mainframe, 
você precisará de uma 
solução mais flexível.

http://www.microfocus.com
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Sobre PassTickets
PassTickets são gerados 
dinamicamente por RACF 
sempre que os usuários 
tentam fazer login em 
aplicativos de mainframe. 
Ao contrário das senhas 
estáticas, os PassTickets 
oferecem proteção contra 
ataques de reprodução 
porque podem ser 
usados apenas uma vez. 
PassTickets também são 
limitados pelo tempo, o que 
significa que eles expiram 
após um período definido 
(10 minutos, por padrão), 
mesmo que nunca tenham 
sido utilizados.

Como funciona 

Quando um usuário inicia uma sessão de mainframe, a macro de login do emulador solicita 

as credenciais do mainframe do usuário a partir do Automated Sign-On for Mainframe. O 

Automated Sign-On for Mainframe emprega a identidade corporativa do usuário para obter 

o ID de usuário do mainframe. Em seguida, trabalhando com o DCAS (Digital Certificate 

Access Server, servidor de acesso com certificado digital) do IBM z/OS, o Automated 

Sign-On for Mainframe obtém um PassTicket RACF de uso único por um período limitado 

para o aplicativo almejado. Ela retorna o ID de usuário do mainframe e o PassTicket para 

a macro de login do emulador de terminal, que envia as credenciais para o mainframe para 

efetuar login do usuário no aplicativo. 

Destaques

  Elimina o gerenciamento de senhas 
O Automated Sign-On for Mainframe permite o uso de PassTickets (em vez de senhas estáticas) 
para fazer login em aplicativos de mainframe. Como resultado disso, senhas de mainframe não 
são mais necessárias, e a equipe de TI pode parar de redefinir senhas perdidas ou esquecidas. 

  É compatível com uma variedade de métodos de autenticação 
O Automated Sign-On for Mainframe funciona perfeitamente com sistemas existentes de IAM 
(Identity and Access Management, Gerenciamento de Identidade e Acesso) — de credenciais 
com nome de usuário/senha baseadas no diretório a certificados digitais (embora o certificado 
digital não seja obrigatório). 

  É compatível com várias IDs de usuário de mainframe 
O Automated Sign-On for Mainframe pode mapear vários IDs de usuário de mainframe para 
um único usuário, para que usuários com várias contas de mainframe possam utilizar o login 
automatizado para todas elas.

Considerações

  Emprega uma arquitetura em três camadas 
O Automated Sign-On for Mainframe é implantado em um servidor de camada intermediária, 
executado entre o cliente de emulação de terminal na estação de trabalho e o aplicativo no 
mainframe, para recuperar o PassTicket do serviço DCAS do z/OS. 

  É baseado no mapeamento da identidade do mainframe para a identidade 
corporativa 
Após a autenticação do usuário, o sistema IAM fornece a identidade corporativa do usuário 
para o Automated Sign-On. Para que o Automated Sign-On funcione, a TI precisa fornecer ao 
sistema de Automated Sign-On um mapeamento da identidade corporativa do usuário para a 
identidade do mainframe do usuário. 

  Usa o serviço DCAS 
O DCAS da IBM deve ser habilitado no mainframe. O DCAS é um componente do z/OS 
Communications Server (a pilha de projetos de rede TCP/IP do z/OS). Ele é incluído no z/OS, 
mas não está instalado por padrão. 
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O Automated Sign-On for Mainframe é bom para você? 

Você precisa fortalecer a segurança de aplicativos de mainframe essenciais? Deseja sair do 

cenário de gerenciamento de senhas de mainframe? Precisa de flexibilidade para suportar 

métodos de autenticação que não são baseados em certificado e várias IDs de mainframe 

para um único usuário? O Automated Sign-On for Mainframe oferece uma maneira segura 

e eficiente para fortalecer a segurança do mainframe sem recodificar os aplicativos do 

mainframe.

_______________________________________________________________

 
 

Convide o mainframe para a festa 

O mainframe não será extinto, por isso não o ignore. Existem maneiras de fazer com que 

ele migre para nossa metodologia de segurança moderna e deixe para trás o requisito 

ultrapassado de senhas de oito caracteres. Depois de compreender como essas soluções 

funcionam, você será capaz de escolher a melhor opção para sua empresa. 

Automated Sign-On 
for Mainframe: ponto 
importante
Como o ELF, o Automated 
Sign-On for Mainframe 
proporciona um alto nível de 
segurança com PassTickets. 
A diferença está em sua 
flexibilidade. O Automated 
Sign-On for Mainframe 
aceita uma variedade de 
métodos de autenticação 
e permite o mapeamento 
de vários IDs de usuário de 
mainframe para um único 
usuário.

Clientes de emulação de

terminal da Micro Focus

Autenticação baseada

em vários fatores
Muro de

proteção

Mainframe

Host

Automatic
Sign-On

Host Access Management
and Security Server

Fig. 1

Os usuários não têm mais o trabalho adicional de inserir uma senha para fazer login em seus aplicativos 
de host após a autenticação no MSS. O Automated Sign-On for Mainframe Add-On do MSS faz isso por 
eles.

_______________________________________________________________

http://www.microfocus.com


162-PB0077-002 | A | 01/17 | © 2016 Micro Focus. Todos os direitos reservados. Micro Focus e o logotipo Micro Focus, entre outros, são marcas registradas ou 
marcas comerciais registradas da Micro Focus ou de suas subsidiárias ou afiliadas no Reino Unido, Estados Unidos e outros países. Todas as outras marcas pertencem a 
seus respectivos proprietários.

Micro Focus
Argentina
+54 11 5258 8899

Brasil
+55 11 3627 0900

Colombia
+57 1 622 2766

México
+52 55 5284 2700

Venezuela
+58 212 267 6568

Micro Focus
Sede da empresa
Reino Unido
+44 (0) 1635 565200

www.microfocus.com

www.microfocus.com

http://www.microfocus.com
http://www.microfocus.com



