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SISTEMAS CLIENTE/SERVIDOR
• Quem é o novo professor da disciplina? 

• Thiago Leite <contato@thiagofmleite.com>

• Mestre em Engenharia Informática com especialização em Redes de Comunicação pela 
Universidade de Coimbra

• Especialista em Perícia Digital

• Professor do UDF por 5 anos em disciplinas de segurança da informação, infraestrutura 
e desenvolvimento padronizado

• Gerente responsável pela infraestrutura de segurança, conectividade em datacenters e 
servidores de aplicações em empresa do ramo financeiro

• Experiência com PHP e Python utilizando DesignPatterns

mailto:contato@thiagofmleite.com


SISTEMAS CLIENTE/SERVIDOR

• Continuidade da disciplina

• Manter o que já existe

• Mudar o que precisa ser modificado

• Foco no objetivo da disciplina



OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Objetivos

Cognitivos Ensinar técnicas de programação servidor-cliente; discutir 
novas formas de comunicação entre aplicações 

Habilidades
Ensinar as técnicas da linguagem PHP, responsáveis com 

integração com banco de dados e dinamismo das páginas 
web. 

Atitudes

O trabalho em equipe, bem como a interação no processo 
de aquisição do conhecimento. Respeitar a opinião do outro. 
Cooperar nos trabalhos em equipe. Participar das aulas com 

a exposição de sua experiência pessoal em relação ao 
desenvolvimento de Software, tanto em sala de aula quanto 

no ambiente virtual de ensino. 



CALENDÁRIO
Como será daqui pra frente



PROJETO

• Desenvolvimento de uma aplicação contendo:  

• Parte do servidor 

• Parte do cliente

• Pode usar a linguagem que quiser 

• Pode (e recomendo) usar para o projeto interdisciplinar 



PROJETO

• Ponto adicional (1,0): uso de método de 
autenticação nas requisições dos clientes ao 
servidor

• Autenticação básica com usuário e senha (0,5)

• OAuth 2.0 com Token fornecido por serviço 
externo (1.0)
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• APIs públicas e outras privadas

• algumas informações não podem ser publicadas para 
todos

• possuem dados sensíveis que não podem ser trocados 
sem apoio de ferramentas de autenticação e autorização

• Ex: chamadas de sistemas e requisições para servidores 
que não possui a autorização de acesso a informação
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• Uso de APIs privadas

• Autenticação vs Autorização



AUTENTICAÇÃO

• Provar você ser quem você 
diz que é 

• apresentar seu 
documento de identidade 
quando solicitado para 
provar quem é você

• utiliza de credenciais para 
provar sua identidade



AUTORIZAÇÃO

• Ter privilégio para acessar 
algo ou ir em algum lugar

• possuir um ticket de um 
show te dá acesso ao 
show



HTTP BASIC AUTHORIZATION

• Geralmente utilizado em ambientes restritos (IoT), 
devido a fragilidade da autenticação

• Utiliza de Headers do próprio HTTP para enviar 
usuário e senha



EXEMPLO BASIC AUTHORIZATION
Autenticação será forçada pelo browser do cliente



PROCESSO DE ACESSO A RECURSO COM 
HTTP BASIC AUTHORIZATION

Fonte: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/
HTTP/Authentication 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Authentication


OAUTH

• Delegar a um terceiro a realização o processo de 
autenticação

• retorna um código (token) que deve ser 
utilizado para autorização de acesso



PROCESSO DE ACESSO A RECURSO COM 
OAUTH 2.0

Fonte: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/
uma-introducao-ao-oauth-2-pt 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/uma-introducao-ao-oauth-2-pt

