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Tema / Titulo

Estudo de migração do produto de Autenticação e Autorização da Altice Labs para Keycloak.

Contexto

O IAM é o produto da Altice Labs, desenvolvido internamente, para a Gestão de Autenticação e Autorização nos seus produtos.

As constantes necessidades de acompanhamento da evolução dos standards, compatibilização com Identity Providers externos, incorporação de 
novos requisitos e preocupações de segurança no caminho em curso para clouds públicas, consomem uma quantidade significativa de recursos num 
tema que não pertence ao core business da empresa.

Simultaneamente, a transformação cloud native obriga a rever e planear uma evolução tecnológica do produto.

Objetivos do Projeto

Pretende-se neste estágio avaliar o Keycloak como ferramenta para Identity and Access Management nos produtos da Altice Labs.

Será necessário identificar as funcionalidades do IAM, os requisitos dos produtos e propor um mapeamento destes com o disponibilizado pelo 
Keycloak.

Foi desenvolvida no departamento uma biblioteca para abstrair os produtos do provider de autorização/autenticação em uso. No âmbito deste estágio 
deverá também ser estudada a implementação de um novo provider para Keycloak que facilite a integração dos produtos.

Aspetos Inovadores

OpenId Connect
OAuth2
Cloud native
Micro serviços

Ferramentas a utilizar

Java
Quarkus
Keycloak
Linux
Docker
Kubernetes

Referências Bibliográficas

https://www.keycloak.org/

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~paulo-m-vieira
https://www.keycloak.org/


https://quarkus.io/

Atividades

Estudo das funcionalidades do IAM (ferramenta de Autenticação e Autorização da Altice Labs)
Estudo dos requisitos dos produtos
Estudo do Keycloak e modelos de autorização
Definição do plano de trabalhos
Proposta de mapeamento entre os modelos de autorização atuais dos produtos e os disponibilizados pelo Keycloak 
Implementação de provider keycloak para a biblioteca de segurança dos produtos
Exercício com produto a selecionar e keycloak
Relatório final

Competências Chave Requeridas

Dinamismo e autonomia
Capacidade analítica
Conceitos de Engenharia de software
Conhecimentos sólidos de programação Java
Gosto e conhecimento nas áreas de segurança, autenticação e autorização
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