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Resumo

É crescente o uso de Web Services no mercado de Tecnologia de Informação (TI).
Um ponto favorável dessa tecnologia é a possibilidade de integração de plataformas
heterogêneas. Outro aspecto relevante é a viabilização do conceito de Arquitetura
Orientada a Serviço (SOA) baseada em Web Services.
Um grande desafio na adoção dos Web Services é a segurança. Atualmente
existem três linhas principais de tratamento de segurança em Web Services:
segurança em nível de protocolo, segurança em nível de aplicativo e segurança em
nível de mensagem. Cada modelo apresenta suas vantagens e desvantagens.
Neste trabalho, são abordados esses três modelos, tendo o enfoque principal no
modelo de segurança em nível de mensagem, o qual já engloba uma proposta de
padronização: o padrão WS-Security.
A utilização prática do padrão WS-Security é avaliada, neste trabalho, na
implementação dos três aspectos mais usuais de segurança: autenticação,
assinatura digital e criptografia.

Palavras chave: TI; Web Services; W3C; SOA; SOAP; WSDL; UDDI; Microsoft
.NET; Segurança em Web Services; WS-Security; WSE; Web Services
Enhancements; autenticação; assinatura digital; criptografia; X.509.

Abstract

Securing Web Services with the WS-Security Protocol
The Web Services demand on the IT market has been growing continuously. A
considerable collaboration this technology provides is interoperability among
applications running on heterogeneous platforms. Another relevant benefit is the
possibility of making use of a Service-Oriented Architecture (SOA) based on Web
Services.
A big concern while adopting Web Services technology is Security. There are three
main ways to handle Web Services security issue: protocol layer security, application
layer security and message layer security. Each of the three types has its own
advantages and drawbacks. In this project, those three types are covered having
message layer security model as a cornerstone, which already has a standardization
proposal: the WS-Security pattern.
The hands-on usage of WS-Security pattern is assessed, in this work, by
implementing the three most used security aspects: authentication, digital signature
and cryptography.
Keywords: IT; Web Services; W3C; SOA; SOAP; WSDL; UDDI; Microsoft .NET;
Web Services’s Security; WS-Security; WSE; Web Services Enhancements;
authentication; digital signature; cryptography; X.509.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
A chegada da World Wide Web, na última década do século passado, revolucionou,
entre outros pontos, o acesso às informações. Com uma interface padronizada (o
browser), as pessoas passaram a ter contato rápido e de baixo custo com uma
quantidade, antes inimaginável, de dados. Com o sucesso do browser, a Internet
parecia sinônimo de World Wide Web. No entanto, em 1999, surgiria um novo
conceito que traria novas perspectivas para a tecnologia da informação: os Web
Services. A Internet voltaria a ser não mais apenas World Wide Web e sim uma rede
mundial de enorme potencialidade.
Os Web Services não chegaram como um conceito isolado, mas como uma
combinação de programação orientada a objetos, de computação distribuída e com
o padrão XML (Extensible Markup Language). Essa combinação fica muito poderosa
quando aliada a uma rede como a Internet. Por exemplo, um aplicativo,
independente de sua plataforma, pode invocar um Web Service enviando-lhe um
documento XML (especificamente SOAP - Simple Object Access Protocol) e receber
uma resposta também em XML. É análogo a desenvolver aplicativos com
componentes mundialmente dispersos, desenvolvidos em várias plataformas. Mais
claramente, os Web Services podem ser utilizados para criar uma arquitetura
orientada a serviços (SOA - Service-Oriented Architecture).
A formação de uma arquitetura orientada a serviços, baseada em Web Services,
está fortemente vinculada à utilização de SOAP (Simple Object Access Protocol),
WSDL (Web Services Description Language) e UDDI (Universal Description,
Discovery and Integration).
O crescimento da utilização dos Web Services apresenta um grande desafio: a
segurança. Esse desafio pode ser superado pela implementação da segurança em
três modelos diferentes: nível de protocolo, nível de aplicativo e nível de mensagem.
Cada modelo possui suas vantagens e desvantagens. Ainda assim, o mercado
ainda não definiu um padrão de tratamento de segurança para Web Services.
O padrão WS-Security contém conceitos recentes e que, muitas vezes, não são
conhecidos em profundidade pelos desenvolvedores, principalmente pelo fato de as
plataformas de desenvolvimento de Web Services permitirem tal tarefa com o
mínimo de conhecimento.
O domínio desses conceitos de segurança e de utilização do WS-Security, tratados
por este trabalho, é por certo fundamental para a eficiente utilização de Web
Services em um mundo onde existe grande preocupação com segurança de
informação.
A plataforma que será utilizada neste trabalho, para apresentar a utilização prática
do WS-Security, é a plataforma Microsoft .NET.

1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é analisar os três modelos de segurança em Web Services
(nível de protocolo, nível de aplicativo e nível de mensagem), focando no modelo de
nível de mensagem, onde o padrão de segurança WS-Security é uma alternativa.
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A plataforma que será utilizada neste trabalho, para apresentar a utilização do WSSecurity, é a plataforma Microsoft .NET.
Por meio da implementação da autenticação digital, da verificação de login e da
criptografia forte sobre um template simples, espera-se contribuir para que a adoção
da comunicação segura nos Web Services seja uma realidade próxima a todos os
desenvolvedores que estejam com seus sistemas desprotegidos.

1.3 Metodologia
Para se atingir o objetivo deste trabalho, foi realizado, primeiramente, um
levantamento bibliográfico sobre cada um dos tópicos citados a seguir, buscando o
estado da arte. Esse levantamento resultou na identificação dos principais autores e
seus respectivos trabalhos e teses para cada um desses tópicos.
A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi fazer o levantamento
dos seguintes tópicos:
• Web Services;
• Conceito de segurança, incluindo seus principais aspectos: autenticação,
assinatura digital e criptografia;
• Segurança de Web Services, incluindo os três niveis de segurança existentes;
• Segurança de Web Services em nível de mensagem;
• Especificação WS-Security.
Após esse levantamento, os passos seguintes foram:
• Preparação do ambiente para implementação das aplicações:
Para implementar as aplicações em Microsoft .NET foram necessários os
requisitos apresentados em 5.1. A seguir, foram feitas as configurações para a
plataforma de desenvolvimento utilizada, citada no capítulo 1 de Anexos.
• Desenvolvimento das aplicações:
Em seguida, foi iniciado o desenvolvimento das aplicações utilizando o Microsoft
.NET com o WSE (pacote do Microsoft .NET específico para implementar uma
extensão de protocolos para Web Services, dentre eles segurança). Durante a
implementação, foi necessário aprender a utilizar os tokens responsáveis pelos
aspectos usuais de segurança: autenticação, assinatura digital e criptografia.
• Apresentação das conclusões obtidas:
Após os estudos e as implementações realizadas foram levantadas as
conclusões do trabalho, que serão apresentadas no capítulo 6.

1.4 Contribuições esperadas
São esperadas as seguintes contribuições deste trabalho:
• Compilação das alternativas atuais de segurança para Web Services;
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• Implementação referencial da especificação WS-Security;
• Apresentação de aspectos práticos de segurança utilizando a especificação WSSecurity.

1.5 Organização do Trabalho
O capítulo 1 traz o contexto do trabalho, as motivações, os objetivos, a metodologia
utilizada para a confecção do texto, as contribuições esperadas e um resumo do
trabalho.
O capítulo 2 apresenta Web Services e SOA. Primeiro, é abordada a evolução do
software das décadas de 50 até os dias de hoje. Na seqüência são apresentados os
Web Services: seu conceito, sua proposta, seu princípio de funcionamento, algumas
de suas vantagens e desafios e uma comparação com os componentes de
sistemas. Em seguida, é apresentada a Arquitetura Orientada a Serviços (SOA). E,
finalmente, são abordados os conceitos fundamentais associados a Web Services:
SOAP, UDDI e WSDL. Para cada um deles, é apresentado, dentre outras
características, o conceito, o histórico, o papel na SOA e sua estrutura.
O capítulo 3 mostra os aspectos de segurança de forma genérica. Para isso, é,
primeiramente, trabalhado o conceito de segurança. Na seqüência, são abordados
os conceitos de criptografia e de autenticação (certificação digital, certificado X.509
e permissões Kerberos).
O capítulo 4 apresenta a segurança em Web Services. Primeiro é apresentada uma
introdução sobre segurança em Web Services. Em seguida, são mostrados os
níveis de segurança em Web Services (segurança em nível de protocolo; segurança
em nível de aplicativo; segurança em nível de mensagem) e apresentadas algumas
vantagens e desvantagens de cada um desses níveis. Na seqüência, são abordadas
algumas tecnologias e implementações disponíveis para cada um dos níveis de
segurança de Web Services. E por último, são apresentados o nível de segurança, a
tecnologia e a implementação adotados neste trabalho.
O capítulo 5 apresenta detalhes sobre a implementação do WS-Security em
Microsoft .NET. Primeiro são apresentados os requisitos necessários para a
implementação nessa plataforma de desenvolvimento. Na seqüência, é explicado o
WSE (Microsoft Web Services Enhancements). A seguir, é apresentada a aplicação
referencial que será abordada nesse trabalho. Após isso, é abordado cada aspecto
de segurança que foi implementado na aplicação referencial: autenticação,
assinatura digital e criptografia. Na seqüência, é apresentada a aplicação exemplo
implementada nesse trabalho. E por último, são apresentadas algumas
funcionalidades desse sistema, apresentando também as telas de execução
possíveis da mesma aplicação.
O capítulo 6 apresenta as conclusões obtidas após os estudos e as implementações
realizadas durante este trabalho. Em seguida, são mostradas algumas sugestões
para futuras pesquisas.
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2 WEB SERVICES E SOA
Neste capítulo são apresentados Web Services e SOA. Primeiro, é abordada a
evolução do software das décadas de 50 até os dias de hoje. Na seqüência são
apresentados os Web Services: seu conceito, sua proposta, seu princípio de
funcionamento, algumas de suas vantagens e desafios e uma comparação com os
componentes de sistemas. Em seguida, é apresentada a Arquitetura Orientada a
Serviços (SOA). E, finalmente, são abordados os conceitos fundamentais
associados a Web Services: SOAP, UDDI e WSDL. Para cada um deles, são
apresentados, dentre outras características, o conceito, o histórico, o papel na SOA
e sua estrutura.

2.1 Evolução do software
Neste item, é apresentado um resumo da evolução do software, baseado em
Pressman (1995), das décadas de 50 até os dias de hoje. A Figura 1 representa
essa evolução.

Figura 1 - Evolução do software da década de 50 até os dias de hoje.
Pode constatar-se a evolução na produção do software durante cinco décadas e as
diferentes questões norteadoras de sua produção. Para um melhor entendimento, é
importante a análise de cada década.
De 1950 a 1960: Houve a primeira fase na construção de softwares, os sistemas
eram estritamente com orientações batch, a distribuição dos softwares era
prejudicada, pois os mesmos eram produzidos sob medida para cada aplicação. As
empresas dependiam muito de seus funcionários (programadores), pois não havia
quase documentação alguma e o projeto sempre ficava sob responsabilidade de
alguma pessoa da equipe. Fica evidente que a equipe dependia exclusivamente do
conhecimento dessa pessoa gestora do projeto, pois a maioria das atividades ficava
concentrada em seu conhecimento.
De 1960 a 1970: Nessa década, aconteceram algumas mudanças significativas no
desenvolvimento de software. Os sistemas começaram a apresentar interatividade
por meio da utilização da multiprogramação e de sistemas multiusuários. Houve,
então, o surgimento de “software houses”. O software começou a ser desenvolvido
para distribuição em larga escala, o que fez com que os sistemas fossem
distribuídos para centenas e, às vezes, milhares de clientes. Surgiu, então, um
grande desafio: a manutenção do software: como administrar a complexidade no
atendimento personalizado dos clientes? Como detectar rapidamente falhas e
modificá-las? Essas questões trouxeram um enorme problema: o surgimento da
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“Crise do Software”.
De 1970 a 1980: Os computadores pessoais começaram realmente a surgir, nessa
década, com poder de transformação e processamento compatível com a
necessidade dos usuários; o uso de microprocessadores e de estações de trabalho
aumentou consideravelmente a produção de bens e serviços; as empresas
produtoras de software tiveram um crescimento espantoso e começaram a vender
até centenas de milhares de cópias de softwares; o software começou realmente a
se diferenciar em relação ao hardware. Segundo Pressman (1995), o hardware de
computador pessoal está tornando-se rapidamente um produto primário, enquanto o
software oferece a característica capaz de diferenciar.
De 1980 a 1990: Começou a surgir a quarta era do software, a qual se caracterizou
por sistemas distribuídos, inteligência embutida, hardware de baixo custo e alta do
consumo. Vários paradigmas de programação começaram a ser “quebrados”, sendo
assim, a produção em larga escala e o reaproveitamento de código começaram a
trazer um grande diferencial entre os programadores, que passaram a utilizar-se de
conceitos de programação Orientada a Objeto.
De 1990 aos dias de hoje: Sistemas desktop poderosos, tecnologia Orientada a
Objetos, sistemas especialistas, sólidos sistemas de WebApps, redes neurais
artificiais e computação paralela.

2.2 Conceito de Web Services
Web Services são uma evolução nos padrões de desenvolvimento de aplicações
distribuídas, os quais permitem que aplicações cooperem facilmente e compartilhem
informações e dados entre si. Espera-se que essa evolução altere a forma como as
aplicações são construídas e desenvolvidas, como a informação é apresentada e
compartilhada e como software é comprado e vendido.
Tecnicamente, Web Services são serviços distribuídos que processam mensagens
SOAP codificadas em XML, enviadas por meio de HTTP e que são descritas por
meio de WSDL (Web Services Description Language).
Web Services fornecem interoperabilidade entre componentes de software que
podem estar em diferentes empresas e podem residir em diferentes infra-estruturas.
O SOAP é baseado em XML e trafega, usualmente, sobre o HTTP por meio de
requisições GET ou POST na porta 80, base de funcionamento da web, sendo isso
que garante a interoperabilidade entre diferentes plataformas. O WSDL, que
também é baseado em XML e trafega, usualmente, sobre HTTP, fornece a
descrição do serviço o que possibilita a integração dele com ferramentas de
desenvolvimento e de gerenciamento de componentes. No WSDL de um Web
Service, estão descritos as URL para acessar o serviço, o nome do Web Service, a
descrição de cada método e a forma de fazer a requisição utilizando SOAP, GET ou
POST.

2.2.1 Proposta dos Web Services
Segundo Dertouzos (2002), um Web Service tem por objetivo o fornecimento de um
serviço ou funcionalidade, que pode ser consumido por uma aplicação ou ainda por
outro Web Service. Esse serviço pode ter um retorno simples como a validação de
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um CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou a informação mais detalhada, como os
totais de pacientes com diagnóstico de dengue, por hospital, por mês, internados
nos hospitais conveniados ao SUS no ano de 2001 no Rio de Janeiro.
Pode-se pensar, a partir daí, que o Web Service é mais uma proposta de construção
de software por meio de componentes distribuídos, como CORBA ou COM+, mas a
proposta de Web Services é um pouco diferente, pois tem como foco principal o
fornecimento de software como serviço, em vez de ser como um produto de
prateleira. Cada serviço tem sua própria funcionalidade independente, como se
fosse um micro-sistema, que pode ser utilizado como módulo de uma aplicação de
maior escopo. Os serviços têm a Internet ou Intranet como meio, enquanto sua
motivação nasce da necessidade de integrar aplicações e informações que se
encontram descentralizadas. Sendo assim, a arquitetura dos Web Services é
independente de plataforma, o que garante uma maior portabilidade.
Na prática, as máquinas do amanhã não serão puras máquinas de rede que
adquirem suas funções on-line, nem serão puros PCs (Personal Computers),
recheados de softwares de fábrica. Eles usarão uma mistura de recursos locais e
remotos por meio de softwares nômades, fluentes, porque isso atenderá melhor às
necessidades das pessoas.

2.2.2 Princípio de Funcionamento dos Web Services
Web Services constituem uma nova classe de aplicações para a Web. Eles são
aplicações modulares autocontidas e autodescritivas que podem ser publicadas,
localizadas e invocadas por meio da Web. Eles executam funções que podem variar
de chamadas simples a complexos processos de negócio. Uma vez que um Web
Service é disponibilizado, outras aplicações (e outros Web Services) podem
descobrir e invocar o serviço disponível.
Sob a perspectiva de uma arquitetura de múltiplas camadas, o acesso ao Web
Service consiste num Listener, responsável pela identificação de requisições de
serviço e num Façade que expõe as operações suportadas pela lógica de negócio.
A lógica em si é implementada por uma plataforma de middleware tradicional. A
Figura 2 ilustra a arquitetura funcional do Web Service.
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Figura 2 - Arquitetura funcional dos Web Services.
A plataforma básica do Web Service é formada pelo HTTP e pelo XML. O HTTP é
um protocolo universal utilizado em toda a Internet. O XML provê uma
metalinguagem na qual podem ser especificadas linguagens especializadas para
expressar interações complexas entre clientes e serviços ou entre componentes de
um determinado serviço. Toda interação entre o Web Service e os clientes é feita
utilizando mensagens XML. Por trás do Façade de um servidor web, as mensagens
XML são convertidas em uma requisição ao middleware, e os resultados são
convertidos de volta para XML.

2.2.3 Vantagens dos Web Services
Para que o sistema que Dertouzos (2002) idealizou seja viável (citado em 2.2.1), é
necessário prover mecanismos padronizados de definição, transporte, localização e
publicação desses serviços e ainda é preciso que esses mecanismos sejam abertos,
livres do pagamento de patentes ou royalties e que estejam presentes nas
plataformas nas quais se deseja integrar.
É aí que reside o grande diferencial dos Web Services, pois uma vez que foram
concebidos com o enfoque de integração e oferta de serviços pela Web, eles se
utilizam de protocolos padronizados amplamente difundidos (SOAP, HTTP, WSDL),
de um formato padrão de troca de informações (XML) e de um diretório de registro e
localização (UDDI). Esses fatores, então, fornecem os pré-requisitos para a sua
larga aceitação, em contraste com soluções como CORBA ou COM+ que estão
ligadas a um protocolo adicional específico que precisa ser conhecido pelas
camadas que se comunicam.
Outra vantagem dos Web Services é que eles estão acima de plataformas, de
bancos de dados e de linguagens de programação, o que livra completamente os
desenvolvedores das limitações previamente encontradas na interface entre
aplicativos.
O interessante nos Web Services é que se cria a possibilidade de desenvolvimento
modular com partes eventualmente distribuídas em todo o mundo.
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Web Services também são uma grande melhoria em termos de segurança. Muitas
corporações temiam, no passado, prover funcionalidades na Web devido ao medo
de expor seus dados. Com os Web Services, eles podem publicar serviços de forma
simples, os quais são totalmente desconectados dos objetos de dados e que enviam
a resposta necessária apenas ao consumidor. Tal fato elimina a necessidade de
expor tabelas de dados completas, o que os torna um modo mais seguro de
atuação.
Para Rommel (2001), um outro fator estratégico de aceitação é a convergência de
grandes fornecedores de software, tais como IBM, Microsoft, Hewlett-Packard e
Sun, em relação a padrões de definição dessa arquitetura, embora cada uma
dessas organizações tenha uma implementação de Web Services ligeiramente
diferente das outras.
De modo geral, as principais vantagens dos Web Services são:
•

Simplicidade: são mais simples de se implementar que as soluções tradicionais
que utilizam CORBA ou DCOM.

•

Padrões abertos: utilizam padrões abertos como HTTP, SOAP, UDDI, em lugar
de tecnologias proprietárias.

•

Flexibilidade: alterações nos componentes são muito mais simples para o
sistema como um todo do que alterações nos adaptadores tradicionais.

•

Escopo: cada sistema pode ser tratado de maneira individual, já que, para dividilo em componentes, basta implementar uma camada que o encapsule. Na
abordagem tradicional, todos os sistemas devem ser tratados ao mesmo tempo,
já que farão parte da mesma solução monolítica de integração.

2.2.4 Desafios dos Web Services
Os principais desafios que os Web Services estão enfrentando atualmente são:
• Convergência para padrões únicos: atualmente utilizam-se diversos padrões
nos Web Services, sendo um grande desafio tornar esses diversos padrões em
um único.
• Segurança: no momento, apesar dos esforços, nenhum Web Service é
totalmente seguro (os dados trafegam em XML abertos), mas tem-se trabalhado
muito pela sofisticação dos mecanismos de segurança.
• Garantia de serviços: a grande dependência da disponibilidade das redes e de
serviços de comunicação para um mercado de aplicações críticas cada dia maior
é uma outra grande preocupação enfrentada pelos Web Services.
A garantia de qualidade de serviços é oferecida pelas prestadoras, por meio de
um SLM (Service Level Managament), sendo garantido por meio de um SLA
(Service Level Agreement), aos usuários dos serviços. O SLA é um contrato entre
uma provedora de serviços e o usuário desses serviços. É um acordo,
contratualmente garantido, que obriga os provedores a manterem certo nível de
qualidade do serviço levando-se em consideração vários parâmetros de
qualidade.
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2.2.5 Componentes de Sistemas x Web Services
É interessante comparar componentes de sistemas com Web Services. Afinal,
dependendo da aplicação, cada um tem suas vantagens e desvantagens.
É importante perceber que os objetos distribuídos que seguem o padrão CORBA ou
J2EE podem continuar sendo uma escolha mais acertada, se considerado seu uso
dentro do ambiente corporativo de uma empresa. Objetos distribuídos são
projetados para troca de objetos em formato binário, de tipos específicos em um
processo síncrono de troca de mensagens. Esse fato, aliado à dependência de
plataforma, possibilita um alto desempenho e um baixo acoplamento dos objetos
distribuídos, os quais têm sido usados, com sucesso, em muitas soluções de
sistemas. Já os Web Services são mais adequados para ambientes de distribuição
de escopo mais amplo. Por exemplo, podem ser usados para troca de documentos
entre parceiros de negócio (muitas vezes de forma assíncrona), uma vez que são
utilizados XML e HTTP, o que permite ultrapassar a barreira dos firewalls, por serem
independentes de plataforma, fato que facilita, assim, a comunicação e a troca de
informações.
Para Conway (2001), os Web Services, por outro lado, provavelmente não
apresentarão um alto desempenho como componentes de sistemas voltados para
dentro da empresa, devido ao tamanho e à sobrecarga necessária para o
tratamento dos documentos XML, enquanto que os objetos distribuídos são mais
adequados para a construção de sistemas de alto desempenho com uma
arquitetura bem definida.

2.3 SOA
Arquitetura de Software pode ser entendida como um conjunto de práticas e
técnicas que permite obter e reter o controle intelectual sobre um produto de
software, gerenciar sua complexidade e manter sua integridade, o que forma uma
base efetiva para explorar a reutilização de soluções em larga escala e oferece uma
base para o gerenciamento do projeto de desenvolvimento.
Recentemente um outro conceito de arquitetura está se destacando no mercado: a
Arquitetura Orientada a Serviços (SOA). Trata-se do mais recente conceito de
desenvolvimento que explora uma Orientação a Serviços, que agrega uma nova
visão às já conhecidas abordagens de Orientação a Objetos e Procedurais.
Entre os principais benefícios da SOA, está a total interoperabilidade entre todos os
padrões do mercado. Isso significa que, no presente, os usuários não precisarão
mais se preocupar com a falta de integração entre tecnologias distintas e podem
utilizar livremente padrões como, por exemplo, Java (EJB, J2EE), Corba ou COM+.
Quando utiliza o conceito de serviço, a SOA tem por objetivo modelar a corporação
como uma coleção de serviços que ficarão disponíveis para uso de toda a
companhia. Uma vez montada essa arquitetura, não é mais necessário construir
novas aplicações desde o início, visto que elas passam a ser montadas a partir de
serviços publicados (internos ou externos). Um exemplo são as aplicações do tipo
ERP que são pulverizadas em um grande número de serviços autocontidos que
executam funções de negócio específicas.
A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) é uma das principais razões para o
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crescente interesse em Web Services. Quando se utilizam Web Services para a
construção de tal arquitetura, as soluções consistem em coleções de serviços
autônomos, identificados por URL’s, com interfaces documentadas por meio de
WSDL e processando mensagens XML.
Uma Arquitetura Orientada a Serviços difere de sistemas OO e dos procedurais em
um aspecto: a informação de ligação entre os componentes (binding). Serviços
interagem baseando-se em quais funções eles fornecem e como elas são
entregues. Sistemas OO e procedurais ligam os elementos baseando-se em tipos e
nomes.
Diferente de sistemas anteriores, o modelo de Web Services não opera conforme a
noção de tipos compartilhados que requerem implementações comuns. Em vez
disso, os serviços interagem baseando-se somente em contratos e esquemas. Tal
fato permite que o serviço descreva a estrutura das mensagens que ele pode enviar
e/ou receber e estabelece restrições em suas mensagens. A separação entre
estrutura e comportamento e a explícita descrição dessas características simplificam
a integração em ambientes heterogêneos. Além do que, essa informação
caracteriza completamente a interface do serviço, de forma que a integração da
aplicação não requer um ambiente de execução compartilhado para criar a estrutura
ou o comportamento das mensagens.
A Figura 3 seguinte descreve o esquema básico de funcionamento da arquitetura
SOA, segundo Bax e Leal (2001).
As entidades que interagem são os Solicitadores (serviços usuários de outros
serviços), os Provedores e os Agenciadores.
Um provedor (provider) de serviços publica a disponibilidade de seus serviços e
responde às requisições de uso dos serviços publicados. A operação de publicação
(publish) permite ao provedor registrar suas habilidades e seus requisitos de
interface junto a um agenciador de serviços.
Um agenciador (broker) de serviços registra e categoriza os provedores de serviços
e oferece serviços de pesquisa. A operação de busca (find) permite que o solicitador
encontre o serviço desejado junto ao agenciador.
Um solicitador (requestor) usa um agenciador para encontrar o serviço que precisa e
conecta-se ao provedor para utilizar o serviço. A operação de acoplamento (bind)
permite ao solicitador do serviço usar o serviço encontrado.
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Figura 3 - Interações em uma Arquitetura Orientada a Serviços.
Para suportar essas operações, a arquitetura SOA requer descritores de serviços.
Esses descritores especificam características semânticas do serviço e do provedor
do mesmo. O agenciador usa tal informação para categorizar o serviço, e o
solicitador a usa para casar seus requisitos com os do provedor e do serviço.

2.4 Conceitos fundamentais associados à Web Services: SOAP,
UDDI e WSDL
A seguir, serão apresentados os principais conceitos associados à Web Services,
que são: SOAP, UDDI e WSDL.

2.4.1 SOAP
Nesse item será feita uma apresentação detalhada do SOAP: conceito, histórico do
surgimento, papel na SOA e estrutura.

Conceito do SOAP
SOAP (Simple Object Access Protocol) é um protocolo para intercâmbio de
mensagens entre programas de computador. SOAP é um dos protocolos usados na
criação de Web Services. Geralmente servidores SOAP são implementados
utilizando-se servidores HTTP pré-existentes, embora isto não seja uma restrição
para funcionamento do protocolo. As mensagens SOAP são documentos XML que
aderem a uma especificação fornecida pelo orgão W3C
Como o referido protocolo baseia-se em XML, significa que as aplicações criadas
podem ser aceitas em qualquer plataforma e por qualquer linguagem.
O objetivo do SOAP é permitir um método padronizado de troca de informações
textuais entre clientes e aplicações, as quais são executadas na Internet. Ele
proporciona um método-padrão de codificar dados em um formato portátil.
O principal benefício do SOAP é que ele é um protocolo leve, ou seja, não exige um
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grande trabalho por parte do emissor ou do receptor para a comunicação por meio
do protocolo. Como o SOAP usa XML padrão como seu formato de codificação de
dados, qualquer sistema capaz de analisar XML será capaz de se comunicar via
SOAP. (BASIURA et al. 2003)

Histórico do Surgimento do SOAP
1998: Inicialmente o protocolo SOAP foi lançado por um pequeno consórcio de
empresas, liderado pela Microsoft, que se baseou em um outro protocolo recémsurgido, denominado XML-RPC. Em lugar de usar padrões existentes como CORBA
ou Java, a Microsoft promoveu a criação de um novo padrão para
interoperabilidade.
1999: O nome SOAP só apareceu no final do ano de 1999 e seu objetivo visava
possibilitar a integração de serviços na web de forma independente de plataforma.
2000: Em Maio de 2000 a IBM apareceu e ajudou a lançar a versão 1.1.
Em seguida, a Sun ingressou no consórcio, dando a ele legitimidade como um
padrão independente de fabricante.
Atualmente, o protocolo SOAP é mantido pela W3C (WorldWide Web Consortium) e
sua versão atual é a 1.2, que surgiu em Junho de 2003.

Papel do SOAP na SOA
É por meio do SOAP que as operações dos Web Services são chamadas e que as
respostas, em XML, encaminhadas ao cliente que solicitou o serviço. Por intermédio
desse mecanismo de encapsulamento, é possível empacotar os serviços de objetos
COM+ ou beans, ou até mesmo um serviço executado em um mainframe, como um
Web Service, e disponibilizá-los na Web.
Conforme ilustrado na Figura 4 seguinte, um processo de encapsulamento de
serviço é feito por um servidor SOAP, que, por sua vez, é composto de três
módulos: gerenciador de serviços, lista de serviços e tradutor XML. O gerenciador
de serviços recebe uma chamada de um cliente SOAP, que pode ter vindo de uma
página Web externa à organização que oferece o serviço. O gerenciador, então,
verifica se o serviço desejado realmente se encontra no servidor SOAP e, em caso
afirmativo, encaminha a chamada para o tradutor XML. Esse tradutor é responsável
por converter a estrutura XML, do pedido SOAP, para uma chamada compatível
com a linguagem de programação utilizada para construção do serviço. De maneira
análoga, após obter a resposta desse serviço, ele a converte de volta para XML. Em
seguida, o tradutor, de posse da resposta, devolve-a para o gerenciador de serviços
que, por sua vez, encaminha-a para o cliente SOAP via HTTP. (SIDDIQUI, 2002)
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Figura 4 - Requisições SOAP no protocolo HTTP.

Estrutura da mensagem SOAP
Conforme ilustrado na Figura 5, a mensagem SOAP é estruturada como um
documento XML composto de três elementos:
• Envelope da mensagem: elemento principal ou raiz que encapsula o cabeçalho
(header) e o corpo da mensagem (body). O envelope contém dados sobre versão
e formato de mensagem.
• Cabeçalho da mensagem (header): elemento opcional da mensagem. Pode
trazer, por exemplo, informações para roteamento quando o cliente acessa o
servidor passando por nós intermediários. Também são usuais no cabeçalho
informações para autenticação e billing.
• Corpo da mensagem (body): elemento necessário da mensagem. É a parte da
mensagem que efetivamente contém os dados que serão enviados/recebidos
(payload). No corpo da mensagem, também seguem informações de erros (tag
<fault>).

Figura 5 - Elementos de uma mensagem SOAP.

2.4.2 UDDI
Na seqüência, é feita uma apresentação detalhada do UDDI: conceito, histórico,
componentes, replicação, modelo de informação e papel na SOA.
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Conceito do UDDI
UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) é um conjunto de
especificações que possibilita uma forma padrão de registro de negócios, que inclui
a especificação para publicar e localizar informações relativas a um Web Service
num repositório de registros. UDDI é uma das formas de localizar um Web Service
num registro, de tal forma que um programa, em busca de um determinado serviço,
possa facilmente localizar e entender o que o serviço faz. É uma espécie de lista de
Web Services públicos fornecidos.

Histórico do UDDI
Em Setembro de 2000, Ariba, IBM e Microsoft lançaram a versão 1.0 do UDDI.
Em Maio de 2001, a Microsoft e a IBM lançaram o primeiro UDDI Business Registry
(UBR). Em Junho de 2001, foi anunciada a versão 2.0 de UDDI, que inclui novas
características e contém:
•

•

•

Suporte melhorado para internacionalização. Nesse sentido, negócios podem se
autodescrever e mostrar seus serviços em múltiplos idiomas;
Suporte melhorado para descrever organizações complexas. Por exemplo,
servem para um negócio poder publicar unidades de negócio, de departamentos
ou de divisões em empresas, e atrelá-los sob uma única entidade;
Um conjunto melhorado de opções de busca.

Em Julho de 2002, foi lançada a versão 3.0. Após duas revisões, em Outubro de
2004, lançou-se a versão 3.0.2 (versão atual), que se encontra disponível em
http://uddi.org/pubs/uddi_v3.htm.

Papel do UDDI na SOA
Os provedores de serviço registram ou publicam seus Web Services em um diretório
chamado UDDI e um mecanismo de descoberta localiza o Web Service para um
cliente, por meio de pesquisa. A pesquisa pode ser por tipo de serviço ou por
fornecedor.
A comunicação com o UDDI se dá por meio de SOAP e, após a localização do
serviço, são obtidas as informações necessárias para a chamada do Web Service
(binding), tais como: URL, nome dos métodos e tipos de argumentos, conforme
ilustrado na Figura 6.
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Figura 6 - Papel do UDDI na SOA.

Componentes do UDDI
O UDDI usa uma abordagem apoiada em uma base de registros distribuídos por
provedores de serviços e em suas descrições, a qual é implementada utilizando o
padrão XML. Conceitualmente, a informação que faz parte da base de registro UDDI
consiste de três componentes:
• Páginas Brancas (White Pages)
Buscam um serviço pelo nome. Incluem informações sobre uma empresa
específica, como nome de um negócio, descrição do negócio, informação de
contato, endereço, números de telefone, fax, ou mesmo de identificadores de
negócios (business identifiers), no formato de classificação Dun & Bradstreet´s DU-N-S® (Data Universal Numbering System), que são números de nove dígitos
atribuídos a negócios. A especificação UDDI versão 2.0 oferece suporte para
identificadores específicos de indústrias, tal como o sistema de Standard
Industrial Classification (SIC), o qual atribui identificadores numéricos únicos a
indústrias. Por exemplo, o 7371 representa Serviços de Programação de
Computadores e o 2621 representa Paper Mills.
• Páginas Amarelas (Yellow Pages)
Buscam um serviço por assunto. Incluem dados de classificação geral para
qualquer empresa ou serviço oferecido. Por exemplo, esses dados podem incluir
a indústria, o produto, ou códigos geográficos baseados sobre taxonomias
padronizadas.
• Páginas Verdes (Green Pages)
Buscam um serviço com base em características técnicas. Geralmente, essa
informação técnica inclui um apontador (ponteiro) para uma especificação externa
e um endereço para invocar o serviço. O UDDI não é restrito a apenas descobrir
serviços baseados em SOAP, ele também pode ser usado para descrever
qualquer serviço, desde uma página Web ou endereços de e-mail, até serviços
CORBA, Java RMI (Remote Method Invocation), ou serviços EJB (Enterprise Java
Beans).
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Replicação
Um site-operador é uma organização que hospeda uma implementação do (UBR).
Uma empresa usuária de UDDI necessita registrar-se somente em um siteoperador, conhecido como custodian. O princípio básico do UDDI para um UBR é
que uma empresa se registra uma vez e publica o custodian em qualquer lugar. Ou
seja, segundo Pires (2004), a informação contida em um UBR custodian é replicada
sobre os outros UBR’s, conforme ilustrado na Figura 7.
Replicação é o processo de atualizar registros, de modo que todas as instâncias
daqueles registros originais sejam idênticas. Assim, uma empresa registra os seus
dados em um site-operador (custodian), e esses aparecem nos outros sitesoperadores. Até a versão UDDI 2.0, uma empresa podia atualizar suas informações
somente por meio de seu site-operador. Isso porque, a especificação da API versão
2.0 de UDDI não previa um protocolo para reconciliar diferentes versões de UDDI.
Tal limitação requer interação com somente um site-operador, proibindo, assim,
usuários de entrarem em múltiplas versões de modelos de informação em diferentes
sites-operadores.
Os UDDI Business Registries (UBR’s) proporcionam um diretório de sitesoperadores UDDI, fisicamente distribuído, mas logicamente centralizado. Tal fato
significa que dados submetidos a um site-operador serão automaticamente
replicados por meio de todos os outros sites-operadores. Tal replicação não ocorre
instantaneamente, pelo motivo de ampliar a disponibilidade da informação, mas os
sites-operadores se sincronizam para atualização de registros, em intervalos de
tempo diários.

Figura 7 - Diretório distribuído de sites-operadores UDDI.
É também possível estabelecer registros UDDI privados. Por exemplo, uma grande
empresa pode estabelecer seu próprio sistema UDDI privado, para registrar todos
os Web Services internos da empresa. Como esses serviços não são
automaticamente sincronizados com os sites-operadores UDDI, eles não são
considerados partes do conjunto de UBR’s (cloud services).
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Modelo de Informação em UDDI
A versão 2.0 do projeto UDDI sobre Data Structure Reference, disponível em
http://www.uddi.org, estipula que, para se transacionar um negócio, uma empresa
cliente necessita acessar certa informação sobre um Web Service fornecido por um
provedor. Essa informação é conhecida como UDDI Information Model (Modelo de
Informação UDDI), a qual inclui cinco componentes:
• Informação do Negócio (Business Information);
• Informação sobre o serviço prestado relativo ao negócio (Business-Service
Information);
• Informação de Ligação ao Serviço (Binding Information);
• Informação sobre a especificação do serviço (Service-Specification Information);
• Informação de Asserção do Publicador (Publisher-Assertion Information).
Cada componente reside numa estrutura de dados que consiste de elementos XML
e de seus atributos. Esses elementos XML descrevem os componentes do modelo
de informação. A representação XML do Modelo de Informação UDDI é usada
quando se interage com um UDDI Business Registry. Como são cinco
componentes, segundo Pires (2004), existem cinco estruturas relacionadas,
conforme ilustrado na Figura 8.
A estrutura publisherAssertion descreve o relacionamento entre dois parceiros de
negócios (partnerships). A businessEntity encapsula a informação geral da lógica de
negócio, tal como o nome, endereço e informação para contato. Essa estrutura
referencia a estrutura businessService, que descreve os tipos diferentes de serviços
oferecidos por uma empresa-provedora. A informação técnica sobre esses serviços
reside na estrutura bindingTemplate, a qual referencia as estruturas tModel. Uma
estrutura tModel contém informação sobre como interagir com os serviços.

28

Figura 8 - Relação entre os tipos de estruturas de dados dos cinco componentes do
modelo de informação UDDI.
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2.4.3 WSDL
Na seqüência, será feita uma apresentação detalhada do WSDL: conceito, histórico,
estrutura, funcionamento e papel na SOA.

Conceito do WSDL
WSDL (Web Service Description Language) é uma linguagem baseada em XML
para descrever Web Services ou pontos finais de rede. Um contrato WSDL descreve
as mensagens entre Web Services, a localização dos Web Services e os protocolos
disponíveis para a comunicação com Web Services.

Histórico do WSDL
Até a chegada do WSDL, não havia padrão para a descrição dos Web Services: a
IBM tinha o NASSL (Linguagem de Especificação de Serviços Acessíveis de Rede)
e a Microsoft tinha o SCL (Linguagem de Contrato do SOAP) e o SDL (Linguagem
de Descrição do Serviço). Tanto o NASSL quanto o SCL/SDL traziam os conceitos
básicos do WSDL, que era mostrar os serviços e como acessá-los.
Em Março de 2001, IBM, Microsoft e Ariba submeteram a versão 1.1 do WSDL ao
W3C
(versão
atual),
que
se
encontra
disponível
em
http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315.
O primeiro Working Draft da versão 1.2 foi lançado no W3C, em Julho de 2002.

Papel do WSDL na SOA
O solicitador (requestor) recebe as definições do Web Service no documento WSDL,
conforme ilustrado na Figura 9. Após esse procedimento, ele faz a operação de
acoplamento (bind) que permite ao solicitador do serviço usar o serviço encontrado.

Figura 9 - Papel do WSDL na SOA.
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Estrutura de um documento WSDL
Um documento WSDL define um Web Service por meio dos seguintes elementos:
• Elemento types: é responsável por definir um esquema para os dados que serão
trafegados nas requisições e respostas dos métodos. A linguagem padrão
utilizada para a representação desse esquema é XML Schema (WSDL, 2003);
• Elementos message: definem formatos abstratos para os dados que são
enviados (valor do atributo name finalizado por In) ou recebidos (valor do atributo
name finalizado por Out) pelos Web Services. Em outras palavras, pode-se dizer
que elementos message representam os parâmetros dos métodos comumente
chamados de “operações”, em termos de WSDL. Esses elementos são
compostos por elementos part, nos quais é estabelecida uma ligação com a
seção types, por meio do atributo element;
• Elementos portType: representam conjuntos abstratos de operações que são
suportadas pelo Web Service. Essas operações são definidas concretamente por
meio dos elementos binding, cuja ligação é estabelecida por meio do atributo
type, de binding, e name, de portType (WSDL, 2001). Além de que, esses
elementos relacionam o par requisição-resposta definido anteriormente, nos
elementos message, por meio de atributos message (MSDN, 2003E). Na versão
2.0 da WSDL, os elementos portType foram renomeados para interfaces (WSDL,
2003);
• Elementos binding: apresentam informações concretas referentes aos
respectivos portType, sobre o protocolo que será utilizado no transporte das
mensagens, sobre os formatos das mensagens (WSDL, 2001) e sobre a
operação a ser executada (MSDN, 2003E). Como elemento filho de binding,
existirá um elemento que definirá o protocolo utilizado, como os elementos
soap:binding e http:binding;
• Elemento service: é um conjunto de elementos port relacionados, os quais se
referem a elementos binding previamente definidos e que definem o endpoint
atual, ou seja, o endereço lógico do Web Service (SIDDIQUI, 2001).

Funcionamento do WSDL
O WSDL funciona em conjunto com o SOAP e a UDDI, para habilitar os Web
Services a interagir com outros Web Services, aplicações e dispositivos por meio da
Internet. Essencialmente, o UDDI pode ser visto como um "contrato" para uso de um
Web Service; o WSDL descreve o Web Service, e o SOAP proporciona informações
de transporte para o Web Service. O WSDL descreve um Web Service ou o ponto
final de rede até a extensão em que ele pode ser acessado por outros serviços, por
meio da rede, sem qualquer intervenção humana. Essencialmente, um documento
WSDL descreve um Web Service de modo muito similar à forma como uma
biblioteca de tipos descreve um objeto COM.
A combinação de SOAP e UDDI provê a habilidade para localizar, publicar e enviar
mensagens entre Web Services. Sem o WSDL, essa interface de mensagens teria
de ser criada manualmente. No entanto, se for necessária a intervenção humana,
toda vez que um novo serviço tiver de ser acessado, a tendência em direção aos
Web Services certamente ficaria inibida. O poder do WSDL é que ele é realmente
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agnóstico em termos de plataforma e de modelo de objeto. É uma gramática XML
que fornece uma interface para Web Services por meio de todas as plataformas.
(BASIURA et al. 2003)
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3 SEGURANÇA
Neste capítulo, pretende-se mostrar a importância da segurança. Para isso,
primeiramente, é trabalhado o conceito de segurança. Na seqüência, são abordados
os conceitos de criptografia e de autenticação (certificação digital, certificado X.509
e permissões Kereberos).

3.1 Conceito de Segurança
Segundo Basiura et al (2003), segurança é um processo que protege a propriedade
privada contra o mundo exterior e concede acesso à propriedade privada pela
verificação de uma identificação apropriada. A identificação pode ser um simples
nome de usuário e senha, ou uma identidade digital como um certificado de cliente
ou smart cards.
Quando se trata de segurança, há algumas entidades a serem lembradas, que são:
•

Credenciais: usualmente constam de um par Username/Password (nome de
usuário/senha) que são digitados ou enviados pelo cliente. Pode-se, também
incluir, certificado de cliente e smart cards como credenciais.

•

Autenticação: é um processo que age em nome do usuário ou cliente, que
aceita as credenciais do usuário e as verifica em relação a autoridades
(authorities) simples ou múltiplas.

•

Autoridade: é usualmente uma entidade de verificação como um banco de
dados de conta de usuário Windows NT ou um esquema de banco de dados
personalizado, definido pelo aplicativo em que as credenciais podem ser
verificadas.

•

Autorização: é um processo que verifica se a pessoa que está tentando acessar
um recurso é autorizada a fazê-lo.

•

Privacidade: é um processo que garante que as informações que estão sendo
transmitidas não podem ser vistas ou interpretadas por qualquer outra pessoa
que não o usuário original e o destinatário desejado.

•

Não-recusa (Non repudiation): é uma técnica que proporciona uma maneira
infalível de codificar e decodificar seguramente os dados e que impede a nãorecusa dos dados originais dos dados codificados por mãos não autorizadas.

3.2 Criptografia
Criptografia vem da palavra grega kryptos, que significa escondida, e graphia, que
significa escrever. Pode-se dizer, então, que criptografar significa transformar uma
mensagem em outra (ocultando a mensagem original), usando, para isso, funções
matemáticas e uma senha especial, chamada chave.
O tipo de chave usada depende da forma da criptografia, que pode ser de dois tipos:
• Criptografia Simétrica: usa uma chave privada. Uma única chave criptografa e
decriptografa os dados. Ela é relativamente pequena e rápida, contudo apresenta
como desvantagem o fato que não só o transmissor deve conhecer a chave como
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também o receptor. Desse modo, o volume total dos dados transmitidos é
limitado pelo tamanho da chave.
• Criptografia Assimétrica: utiliza um par de chaves, as quais são conhecidas
como chave pública e privada. Nesse método, as chaves de criptografia e de
decriptografia são diferentes. Quando uma chave criptografa um dado, a outra
pode decriptografá-lo.
O usuário tem duas chaves, uma chave pública que é usada por todo mundo que
queira enviar mensagens a ele, e a chave privada que o usuário utiliza para
decriptografar as mensagens recebidas. O usuário divulga sua chave pública para
os outros e mantém a sua chave privada em sigilo. Poderia também agir ao
contrário, criptografar com chave privada e decriptografar com chave pública.
Decorrente desse fato, não existe uma questão de segurança, mas de
identificação, o que certifica a origem do dado.
Algumas desvantagens são que esse método é lento, volumoso e que as chaves
não podem ser facilmente divididas.

3.3 Autenticação
Neste item, serão apontados alguns conceitos relacionados à autenticação:
certificação digital, certificados X.509 e permissões Kerberos.

3.3.1 Certificação Digital
Segundo Stallings (1998), com um sistema de chave pública, o gerenciamento de
chaves passa a ter dois novos aspectos: primeiro, deve-se, previamente, localizar a
chave pública de qualquer pessoa com quem se deseja comunicar e, segundo,
deve-se obter uma garantia de que a chave pública encontrada seja proveniente
daquela pessoa (Bob). Sem essa garantia, um intruso Eve pode convencer os
interlocutores (Alice e Bob) de que chaves públicas falsas pertencem a eles. Se
conseguir estabelecer um processo de confiança entre os interlocutores, Eve pode
fazer-se passar por ambos.
Desse modo, quando um interlocutor (Alice) enviar uma mensagem ao outro (Bob)
solicitando sua chave pública, o intruso (Eve) poderá interceptá-la e devolver-lhe
uma chave pública forjada por ele. Ele também pode realizar o mesmo com o
recebedor (Bob), o que faz com que cada lado pense que está se comunicando com
o outro, quando, na verdade, estão sendo interceptados pelo intruso. Eve, então,
pode decifrar todas as mensagens, cifrá-las novamente ou, se preferir, pode até
substituí-las por outras mensagens. Por meio desse ataque, um intruso pode causar
danos irreparáveis, maiores do que causaria se conseguisse quebrar o algoritmo de
ciframento empregado pelos interlocutores.
A garantia para evitar esse ataque é representada pelos certificados de chave
pública. Tais certificados consistem em chaves públicas, assinadas por uma pessoa
de confiança, geralmente no formato padrão ITU X.509v3. Servem para evitar
tentativas de substituição de uma chave pública por outra. O certificado de Bob
contém algo mais do que sua chave pública: contém informações sobre Bob - seu
nome, endereço e outros dados pessoais – além do que é assinado por alguém em
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quem Alice deposita sua confiança: uma autoridade de certificação ou CA
(Certification Authority), que funciona como um cartório eletrônico.
Assim, um certificado digital pode ser definido como um documento eletrônico,
assinado digitalmente por uma terceira parte confiável, que associa o nome (e
atributos) de uma pessoa ou instituição a uma chave criptográfica pública.
Pela assinatura da chave pública e das informações sobre Bob, a CA garante que a
informação sobre Bob está correta e que a chave pública em questão realmente
pertence a Bob. Alice, por sua vez, confere a assinatura da CA e, então, utiliza a
chave pública em pauta, por estar segura de que esta pertence a Bob e a ninguém
mais. Certificados desempenham um importante papel em um grande número de
protocolos e de padrões utilizados na proteção de sistemas de comércio eletrônico.
Autoridades de certificação, como Verisign, Cybertrust e Nortel, assinam certificados
digitais garantindo sua validade. Uma CA também tem a responsabilidade de manter
e divulgar uma lista com os certificados revogados (Certificate Revocation List CRL). Certificados nessa lista podem ter sido roubados, perdidos ou, simplesmente,
estar sem utilidade. As CA’s podem estar encadeadas em hierarquias de
certificação, nas quais a CA de um nível inferior valida sua assinatura com a
validação de uma CA mais alta na hierarquia.
Existem diversos tipos de cerificados, que são:
•

Certificados de CA: utilizados para validar outros certificados; são autoassinados ou assinados por outra CA;

•

Certificados de servidor: usados para identificar um servidor seguro; contêm o
nome da organização e o nome DNS do servidor;

•

Certificados pessoais: contêm nome do portador e, eventualmente, informações
como endereço eletrônico, endereço postal, etc.;

•

Certificados de desenvolvedores de software: utilizados para validar
assinaturas que estejam associadas a programas.

A infra-estrutura para lidar com o gerenciamento de chaves públicas é definida pelo
padrão Public Key Infrastructure (PKI), que determina onde os certificados digitais
serão armazenados e recuperados, de que forma estão armazenados, como um
certificado é revogado, entre outras informações.

3.3.2 Certificados X.509
Um certificado digital é basicamente uma coleção de informações de identificação,
junto com uma chave pública, sendo que ele é assinado por uma terceira parte
confiável para provar sua autenticidade. Certificado X.509 é um formato de
certificado digital.
Para Moreira (2005), X.509 é um formato de certificado muito comum. Todos os
certificados X.509 obedecem ao padrão internacional ITU-T X.509; assim
(teoricamente) certificados X.509 criados para uma aplicação podem ser usados por
qualquer aplicação que obedeça X.509. Na prática, porém, companhias diferentes
criaram suas próprias extensões para certificados X.509, nos quais não trabalham
juntas.
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Um certificado exige alguém para validar que uma chave pública e o nome do dono
da chave estejam vinculados. Com certificados X.509, o validador é sempre uma
Autoridade de Certificação ou alguém designado por uma CA.
Um certificado X.509 é uma coleção de um conjunto padrão de campos que contém
informações sobre um usuário ou sobre um dispositivo e sua correspondente chave
pública. O padrão X.509 define qual informação é contida no certificado e descreve
como codificá-la.
Um certificado X.509 será apresentado na Figura 10, na seqüência, segundo
Moreira (2005). Todos os certificados X.509 têm os seguintes dados:
• Número da versão do X.509: esse número identifica qual padrão é aplicado na
versão do X.509 para o certificado em questão, o que afeta qual informação pode
ser especificada nele.
• Chave pública de quem tem posse do certificado: a chave pública de quem
tem posse do certificado, junto com um algoritmo de identificação que especifica
qual sistema de criptografia pertence à chave e a quaisquer parâmetros
associados.
• Número de série do certificado: a entidade (aplicação ou pessoa) que criou o
certificado é responsável por lhe atribuir um número de série para distingui-lo de
outros certificados emitidos. Essa informação é usada de várias maneiras; por
exemplo, quando um certificado é revogado, seu número de série é colocado em
uma Lista de Revogação de Certificado (CRL).
• Identificação única de quem tem posse do certificado (ou DN - nome
distinguido): esse nome tem que ser único se é utilizado via Internet. Um DN
consiste em múltiplas subseções e pode parecer-se com algo como: CN=Bob
Allen, OU=Total Network Security Division, O=Network Associates, Inc., C=US.
Estes se referem ao Nome Comum do assunto, ao Organizacional, à Unidade, à
Organização e ao País.
• Período de validade do certificado: é a data do começo do certificado / tempo e
data de vencimento / tempo indica quando o certificado expira.
• Nome único do emissor do certificado: é o nome único da entidade que
assinou o certificado, que normalmente é uma CA. Usar o certificado implica em
confiar na entidade que assinou esse certificado. Em alguns casos, como raiz do
certificado ou top-level da CA, o emissor assina seu próprio certificado.
• Assinatura digital do emissor: é a assinatura que usa a chave privada da
entidade que emitiu o certificado.
• Identificação do algoritmo de assinatura: identifica o algoritmo usado pela CA
para assinar o certificado.
Há a posssibilidade de se pensar em um certificado X.509 como sendo um
certificado de papel padrão com uma chave pública gravada nele. O certificado teria
o nome e um pouco de informação de quem está recebendo, mais a assinatura da
pessoa que o emitiu.
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Figura 10 - Certificado X.509.

3.3.3 Permissões Kerberos
Kerberos é um protocolo desenvolvido para fornecer uma poderosa autenticação em
aplicações usuário/servidor, nas quais ele funciona como a terceira parte no
processo, oferecendo autenticação ao usuário.
Para garantir a segurança, ele usa criptografia de chave simétrica, com o DES (Data
Encryption Standart).
Segundo Dantas (2005), em um típico cenário de autenticação, existe sempre um
cliente, que requisita o uso de um determinado serviço, e uma entidade
autenticadora, que contém as informações sobre todos os usuários e serviços
existentes na rede.
Na arquitetura Kerberos, a utilização de qualquer serviço é realizada por meio de
Tickets. Logo, para um cliente poder utilizar determinado serviço, é necessário o
mesmo ser portador de um Ticket específico para aquele serviço.
A entidade que concede os Tickets chama-se Ticket Granting Service, que, na
verdade, é um serviço exposto na rede como outro qualquer.
Logo, para obter o Ticket para utilização de um serviço na rede, é preciso que o
usuário passe por autenticação, primeiramente no AS (Authentication Server), que
irá lhe fornecer um Ticket, chamado TGT (Ticket Granting Ticket), para a utilização
do TGS (Ticket Granting Service) e, a partir dele, obter o Ticket para utilização do
serviço inicialmente requisitado.
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Deve-se estar atento para o fato que o TGS resolve o problema da autenticação
repetitiva, ou seja, por meio dele o usuário se identifica uma única vez e, utilizando
TGT concedido pelo AS, obtém a permissão de utilização de outros serviços, sem a
necessidade de passar por autenticação repetitivamente, pois o TGS parte do
princípio de que, se o usuário contém o TGT, ele já foi anteriormente autenticado
pelo AS.
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4 SEGURANÇA EM WEB SERVICES
Em continuidade ao capítulo anterior aonde foram mostrados os aspectos de
segurança de forma genérica, neste capítulo pretende-se apresentar a segurança
em Web Services. Primeiro são mostrados os níveis de segurança em Web Services
(segurança em nível de protocolo; segurança em nível de aplicativo; segurança em
nível de mensagem) e apresentadas algumas vantagens e desvantagens de cada
um desses níveis. Na seqüência, são abordadas algumas tecnologias e
implementações disponíveis para cada um dos níveis de segurança de Web
Services. E por último, são apresentados o nível de segurança, a tecnologia e a
implementação adotadas neste trabalho.

4.1 Níveis de segurança em Web Services
A segurança de Web Services pode ser aplicada em três níveis, que são
apresentados nos itens 4.1.1 (segurança em nível de protocolo), 4.1.2 (segurança
em nível de aplicativo) e 4.1.3 (segurança em nível de mensagem). Será explicado
cada um desses níveis, apresentando algumas de suas vantagens e desvantagens.

4.1.1 Segurança em nível de protocolo
Para Ferreira (2005), o canal de transporte entre dois pontos de extremidade (cliente
de Web Services e Web Services) pode ser usado para fornecer segurança ponto a
ponto. Esse processo é demonstrado na Figura 11, seguinte.

\
Figura 11 - Segurança em nível de protocolo.
Quando se usa a segurança de protocolo, que considera o uso de um ambiente de
sistema operacional Microsoft Windows inflexível, como em Intranets corporativas:
•

O servidor Web (IIS) fornece autenticação básica, resumida, integrada e de
certificado;

•

O Web Service ASP.NET herda alguns dos recursos de autenticação e de
autorização do ASP.NET;
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•

O SSL (Secure Sockets Layer) e o IPSec (IP Security) podem ser usados para
fornecer integridade e confidencialidade de mensagens.

Vantagens de segurança em nível de protocolo:
O modelo de segurança em nível de protocolo é simples, bem compreendido e
adequado para muitos cenários (originalmente baseada na intranet), nos quais os
mecanismos de transporte e de configuração de ponto de extremidade podem ser
controlados de perto.
Desvantagens de segurança em nível de protocolo:
Os principais problemas com segurança em nível de protocolo são:
•

A segurança se torna inflexível e dependente da plataforma subjacente, do
mecanismo de transporte e do provedor de serviços de segurança (NTLM - NT
LAN Manager, Kerberos, etc.);

•

A segurança é aplicada em uma base ponto a ponto, sem provisões para
múltiplos saltos e roteamentos para nós de aplicativos intermediários.

4.1.2 Segurança em nível de aplicativo
Segundo Ferreira (2005), com essa abordagem, o aplicativo controla a segurança e
usa recursos de segurança personalizados. Por exemplo:
•

Um aplicativo pode usar um cabeçalho SOAP personalizado para passar
credenciais de usuários a fim de autenticá-las em cada solicitação de Web
Service. Uma abordagem comum é passar uma permissão (ou nome do usuário
ou licença) no cabeçalho SOAP.

•

O aplicativo apresenta flexibilidade para gerar seu próprio objeto IPrincipal que
contenha funções. Ele pode ser de uma classe personalizada ou da classe
GenericPrincipal fornecida por Microsoft .NET Framework.

•

O aplicativo pode criptografar seletivamente o que for necessário, mas isso
requer o armazenamento seguro de chave e o conhecimento das APIs de
criptografia relevantes pelos desenvolvedores. Uma técnica alternativa é usar o
SSL para fornecer confidencialidade e integridade e combiná-lo com cabeçalhos
SOAP personalizados para executar a autenticação.

Vantagens de segurança em nível de aplicativo:
Essa abordagem deve ser usada quando:
•

Deseja-se tirar proveito de um esquema de banco de dados existente, de
usuários e de funções, usado em um aplicativo apresentado;

•

Deseja-se criptografar partes de uma mensagem, em vez de todo o fluxo de
dados.
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4.1.3 Segurança em nível de mensagem
Para Ferreira (2005), representa a abordagem mais flexível e poderosa e é a opção
usada pela iniciativa GXA (Global XML Architecture), principalmente na
especificação WS-Security. A segurança em nível de mensagem está ilustrada na
Figura 12 subseqüente.

Figura 12 - Segurança em nível de mensagem.
As especificações WS-Security descrevem aperfeiçoamentos no sistema de
mensagens SOAP que fornecem integridade e confidencialidade a mensagens e à
autenticação de mensagem única.
•

A autenticação é fornecida por tokens de segurança, que são transmitidos em
cabeçalhos SOAP. Nenhum tipo específico de token é necessário no WSSecurity. Tokens de segurança podem incluir permissões Kerberos, Certificados
X.509 ou um token binário personalizado.

•

A comunicação segura é fornecida por assinaturas digitais a fim de garantir
integridade de mensagem e de criptografia XML para conseguir-se
confidencialidade de mensagens.

Vantagens de segurança em nível de mensagem:
O WS-Security pode ser usado para construir uma estrutura para troca segura de
mensagens em um ambiente heterogêneo de Web Services. Ele é ideal para
ambientes heterogêneos e cenários em que o usuário não esteja no controle direto
da configuração dos nós de ponto de extremidade e intermediários do aplicativo.
Então, as vantagens da segurança em nível de mensagem podem ser descritas
como:
•

Pode ser independente do transporte subjacente;

•

Ativa uma arquitetura de segurança heterogênea;

•

Fornece segurança ponta a ponta e hospeda mensagens sendo roteadas pelos
nós de aplicativo intermediários;

•

Oferece suporte a diversas tecnologias de criptografia;
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•

Oferece suporte à não-recusa.

4.2 Tecnologias e implementações disponíveis
A seguir será feita uma análise das tecnologias disponíveis nos três níveis de
segurança: nível de protocolo, nível de aplicativo e nível de mensagem. Será
mostrada uma especificação de cada um dos níveis de segurança, e também serão
apresentadas algumas implementações disponíveis para utilizar cada nível de
segurança.

4.2.1 Segurança em nível de protocolo
Para utilizar segurança em nível de protocolo, a especificação que será apresentada
é a especificação SSL. Em seguida, serão apresentadas algumas implementações
disponíveis do SSL.

4.2.1.1 SSL
SSL é um protocolo criado com o objetivo de proporcionar mecanismos de
autenticação e sigilo entre duas aplicações que se comunicam via algum protocolo
de comunicação (por exemplo, o TCP/IP). Outros aspectos importantes
considerados no momento de sua concepção foram: interoperabilidade, permitindo a
comunicação com outra aplicação sem que haja a necessidade de entrar em
detalhes a respeito de sua implementação; extensiblidade, que permite criar novas
rotinas e funcionalidades baseadas em mecanismos pré-existentes do protocolo; por
fim, eficiência, tornando o protocolo viável para o uso entre aplicações clienteservidor via Internet.
As camadas dispostas na arquitetura SSL, os protocolos sobre os quais o SSL é
construído e um exemplo de funcionamento serão explicados a seguir, na visão de
Mendes (2003).
A arquitetura do SSL é disposta em camadas, a exemplo do TCP/IP. Uma delas, a
chamada Record Layer, recebe informações não encriptadas das aplicações,
dispondo-as em blocos numerados seqüencialmente. Estes blocos então passam
por uma compressão, seguida da geração de códigos de autenticação (MACs). Em
seguida, os blocos são encriptados e enviados. A numeração das mensagens
enviadas é importante para facilitar o trabalho do receptor na detecção de blocos em
falta, alterados ou injetados por terceiros.
O pimeiro protocolo especialmente concebido com o objetivo de sinalizar transações
entre estratégias de cifragem usadas na sessão é o protocolo denominado Change
Cipher Spec Protocol. Outro protocolo importante é o Alert Protocol, usado na
sinalização de erros e em notificações de fechamento de conexão.
Ainda há o Handshake Protocol, que estabelece os parâmetros criptográficos da
sessão, operando ao topo da Record Layer. No início da sessão, o cliente envia ao
servidor uma hello message, informando os algoritmos e protocolos disponibilizados
por sua implementação do SSL, sendo eles criptográficos ou não (por exemplo, os
algoritmos de compressão associados também são informados). O servidor,
baseado nos algoritmos e protocolos que a ele estão disponíveis, escolhe alguns

42

dos parâmetros informados pelo cliente para serem usados no estabelecimento da
sessão, notificando-o através de uma outra hello message.
Em seguida, o servidor envia seu certificado (ou informações associadas a um
protocolo usado para troca de chaves, caso ele não tenha um certificado ou seu
certificado possa ser usado apenas para verificar assinaturas digitais), e o cliente
opcionalmente faz o mesmo. Logo após, a chave de sessão é instituída, através dos
métodos criptográficos estabelecidos na troca das hello messages (por exemplo,
Diffie-Hellmann ou RSA).

4.2.1.2 Implementações disponíveis
Existem duas formas possíveis de se implementar SSL, e que serão apresentadas a
seguir: utilizando um servidor Web ou a biblioteca OpenSSL.
•

Servidor Web
O SSL é o mais usado geralmente entre navegadores e servidores Web para
criar um canal de comunicação segura. Pode ser utilizado também em
comunicações seguras entre aplicações clientes e serviços Web.
Para suportar as comunicações em SSL, um servidor Web deve ser configurado
com um certificado SSL. Para isso é necessário seguir três passos:
1) Obter um certificado SSL;
2) Instalar o certificado SSL obtido em um servidor Web;
3) Configurar recursos no servidor Web para requerer acesso SSL.

•

OpenSSL
O projeto OpenSSL disponibiliza um toolkit em código livre, que implementa o
protocolo SSL e vários algoritmos e primitivas criptográficas de uso comum,
incluindo algoritmos de troca de chaves, funções de hash, algoritmos simétricos
e assimétricos. O toolkit se apresenta na forma de duas bibliotecas e um
conjunto de programas que implementam as rotinas por elas disponibilizadas.
Os mecanismos do SSL estão implementados na libssl, e os outros algoritmos
estão implementados na libcrypto.

4.2.2 Segurança em nível de aplicativo
Para facilitar o entendimento da segurança em nível de aplicativo, será inicialmente
apresentado o conceito de servidor de aplicação. Em seguida, será mostrado seu
surgimento, e por último, algumas implementações disponíveis para esse nível de
segurança.

4.2.2.1 Conceito do servidor de aplicação
Um servidor de aplicação (application server), é um software que disponibiliza um
ambiente para a instalação e execução de certas aplicações. Os servidores de
aplicação também são conhecidos como software de middleware.
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O objetivo do servidor de aplicações é disponibilizar uma plataforma, que abstraia
do desenvolvedor de software algumas das complexidades de um sistema
computacional. No desenvolvimento de aplicações comerciais, por exemplo, o foco
dos desenvolvedores deve ser a resolução de problemas relacionados ao negócio
da empresa, e não de questões de infraestrutura da aplicação. O servidor de
aplicações responde a algumas questões comuns à todas as aplicações, como
segurança, garantia de disponibilidade, balanceamento de carga e tratamento de
exceções.
Posteriormente, as soluções baseadas na Internet, onde um navegador busca as
páginas geradas dinamicamente em um servidor, deram força no movimento de
centralização de aplicações. Neste contexto surgiram os servidores de aplicação
para Web.

4.2.2.2 Surgimento do servidor de aplicação
No final da década de 1990, pensou-se que seria interessante mover as aplicações
para um modelo mais centralizado, e que o desktop PC seria substituído por
computador de rede (newtork computer). Isto seria o retorno ao velho modelo de
computação utilizado na década de 1960, baseado em computadores centrais
grandes e caros, que eram acessados por muitos usuários utilizando terminais
burros. A diferença então, seria o uso disseminado de interfaces gráficas (GUI).
Porém, está mudança não ocorreu na escala prevista, e o trabalho de disponibilizar
aplicações de interfaces gráficas em redes lentas apresentou um grande número de
desafios técnicos que não foram inteiramente resolvidos.

4.2.2.3 Implementações disponíveis
Devido à popularização da plataforma Java, o termo servidor de aplicação é
frequentemente uma referência a "Servidor de aplicação J2EE". O servidor
WebSphere Application Server da IBM e o WebLogic Server da BEA Systems são
dois dos mais conhecidos servidores J2EE comerciais. Alguns servidores de
software livre também são muito utilizados, como JBoss, JOnAS e Geronimo. Como
mencionado a linguagem de programação destes softwares é Java. Os módulos
Web são implementados através de servlets e JSP e a lógica de negócio através de
EJBs. A plataforma J2EE disponibiliza padrões para os containers Web e EJB. O
Tomcat é um exemplo de container de software livre, onde os módulos Web podem
ser publicados.

4.2.3 Segurança em nível de mensagem
Para utilizar segurança em nível de mensagem, a especificação utilizada é WSSecurity, que será apresentada na seqüência. Em seguida, serão apresentadas
algumas implementações disponíveis do WS-Security:
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4.2.3.1 WS-Security
“O WS-Security define um conjunto de padrões para extensões SOAP, ou para
cabeçalhos de mensagens, os quais são utilizados para oferecer maior integridade e
confidencialidade às aplicações de Web Services. O SOAP é um protocolo baseado
na linguagem XML, com acesso a diferentes plataformas ou linguagens. O WSSecurity oferece os mecanismos-padrão de segurança necessários para realizar o
intercâmbio seguro de mensagens certificadas em um ambiente de Web Services.
O WS-Security suporta, integra e unifica vários modelos, mecanismos e tecnologias
de segurança em uso no mercado, o que permite que vários sistemas possam
interoperar em plataformas e em linguagens neutras.
Na opinião do Dr. Phillip Hallam-Baker, cientista-chefe da VeriSign e co-autor das
especificações WS-Security, as empresas estão cientes de que podem aumentar
significativamente sua produtividade e lucratividade por meio dos Web Services,
mas, até aquele momento, havia dois obstáculos que impediam sua plena
realização: a interoperabilidade e a confiabilidade. "O mercado está fazendo
importantes incursões no campo da interoperabilidade, e as especificações do WSSecurity fazem parte da série de especificações de segurança que irão propiciar a
adoção generalizada de Web Services confiáveis", diz ele.
Além da divulgação das especificações WS-Security, a IBM e a Microsoft
anunciaram também a publicação do projeto "A Segurança no mundo dos Web
Services". Esse documento define alguns recursos adicionais de segurança de Web
Services que se enquadram no modelo estabelecido pelas especificações WSSecurity e que serão desenvolvidos em conjunto com fornecedores,
desenvolvedores de aplicações, provedores de redes e de infra-estrutura, além da
participação de alguns clientes.
De acordo com a necessidade, as empresas poderão incorporar essas
especificações em diferentes níveis de aplicações de Web Services. As outras
propostas incluem:
• WS-Policy, WS-Trust e WS-Privacy: O WS-Policy definirá como os recursos e
restrições das normas de segurança poderão ser expressos (geralmente são
usados os certificados digitais X.509); o WS-Trust irá descrever um modelo para
que se obtenha um relacionamento de confiança, tanto direto, quanto por meio de
agentes (incluindo terceiros e intermediários); o WS-Privacy determinará de que
forma os Web Services serão adotados e implementados.
• WS-Secure Conversation, WS-Federation e WS-Authorization: O WS-Secure
Conversation explicará como autenticar e gerenciar a troca de mensagens,
incluindo especificações para o contexto de segurança desse intercâmbio e a
derivação de chaves de sessão; o WS-Federation gerenciará os vários tipos de
relacionamento em ambientes heterogêneos associados, incluindo o suporte à
identidade dessas partes associadas; a WS-Authorization definirá como os Web
Services administrarão os dados e as normas de autorização.” (MICROSOFT
CORPORATION, 2002)
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4.2.3.1.1 Histórico do surgimento do WS-Security
“O grupo OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information
Standards) declarou ter criado um novo comitê tecnológico para antecipar padrões
de segurança XML, incluindo a WS-Security que se juntou ao OASIS em Julho de
2002. O novo comitê antecipou as especificações do WS-Security definindo uma
série de ferramentas SOAP que foi responsável pela decisão sobre como a
segurança seria adicionada às transações dos Web services.
O WS-Security foi criado pela IBM em conjunto com a Microsoft e a Verisign. A IBM
e a Microsoft também criaram um mapa mais amplo da segurança dos serviços na
internet, que possivelmente também será levado em consideração pelo OASIS. O
novo comitê teve sua primeira reunião em setembro de 2002 e teve a Sun
Microsystems como sua anfitriã.” (INFOSECURITY TASKFORCE, 2006)
A WS-I (Web Services Interoperability), uma outra organização de padronização,
publicou, em 2002, guias para implementar segurança e garantir interoperabilidade,
sendo que o WS-Security foi incorporado a esses guias.

4.2.3.1.2 Tokens e sua utilização
Um token é, literalmente, um símbolo. Para os Web Services, um token é uma
recuperação qualquer que pode representar a identificação do usuário. Com o WSSecurity, é possível adicionar tokens à mensagem SOAP e verificar, em qualquer
um dos lados, a validade deles.
Na Figura 13, é apresentada a utilização de token na autenticação da mensagem
SOAP.

Figura 13 - Utilização de token com WS-Security na autenticação da mensagem
SOAP.
1) Envio de pedido de tokens de segurança (pode não ser Web Service);
2) Recebimento de tokens para adicionar à mensagem SOAP;
3) Assinatura e envio de mensagem para Web Service;
4) Validação de tokens;
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5) Recepção de resposta.

4.2.3.1.3 Implementação do WS-Security utilizando tokens
Segundo Nadalin et al (2005), quando duas partes concordam em usar o WSSecurity, deverá haver um acordo também para o formato preciso do identificador
de autenticação.
Existem dois tipos de tokens para se implementar a autenticação do WS-Security
em mensagens SOAP: tokens baseados em XML (UsernameTokens) e tokens
binários (tokens de certificados X.509, tokens customizados, token Kerberos).
Em continuidade, serão abordados os tipos de identificadores de autenticação que
contam com suporte do WS-Security:
• Nome e senha de usuário;
• Permissões Kerberos;
• Certificados X.509.
Também serão citados os tipos de identificadores de criptografia que contam com
suporte do WS-Security.

4.2.3.1.3.1 Nome e senha de usuário
Segundo a Microsoft Corporation (2004), podem-se enviar nomes de usuário e
credenciais de senha no cabeçalho SOAP. No entanto, como o envio é feito em
texto sem formatação, essa abordagem deve ser usada somente em conjunto com o
SSL (Secure Sockets Layer), devido à ameaça de espionagem na rede. As
credenciais são enviadas como parte do elemento <Security>, no cabeçalho SOAP,
como indicado:
<wsse:Security
xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext">
<wsse:UsernameToken>
<wsse:Username>Bob</wsse:Username>
<wsse:Password>YourStr0ngPassWord</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>

Resenha do nome e senha de usuário
Segundo a Microsoft Corporation (2004), em vez de enviar uma senha sem
formatação, é possível enviar uma resenha da senha. A resenha é um valor do hash
SHA1, codificado com Base64, da senha codificada com UTF8. No entanto, a
menos que essa abordagem seja usada em um canal seguro, os dados ainda
poderão ser interceptados por invasores que possuem software de monitoramento
de rede e reutilizados para obter acesso autenticado para seu Web Service. Para
ajudar a solucionar essa ameaça de ataque de repetição, um valor de uso único e
um carimbo de data/hora de criação podem ser combinados com a resenha.
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Resenha do nome e senha de usuário com valor de uso único e carimbo de
data/hora
Para a Microsoft Corporation (2004), com essa abordagem, a resenha é constituída
por um hash SHA1 de um valor de uso único, um carimbo de data/hora de criação e
pela senha, como indicado:
digest = SHA1(nonce + creation timestamp + password)
Com essa abordagem, o Web Service deverá manter uma tabela dos valores de uso
único e rejeitar qualquer mensagem que contenha um valor de uso único duplicado.
Ao mesmo tempo em que a abordagem ajuda a proteger a senha e oferece uma
base para impedir ataques de repetição, ela sofre os problemas de sincronização do
relógio entre o consumidor e o fornecedor quando calcula uma data de vencimento
e não impede que um invasor capture uma mensagem, modifique um valor de uso
único e, depois, repita a mensagem no Web Service. Para solucionar essa ameaça,
a mensagem deve ser assinada digitalmente. Com o WS-Security, é possível
assinar uma mensagem, usando um token personalizado ou um certificado X.509.
Isso oferece autenticação e proteção contra violação com base em um par de
chaves pública ou particular.

4.2.3.1.3.2 Permissões Kerberos
A autenticação é implementada no WS-Security por meio dos chamados tokens de
segurança. Mais especificamente, para o uso do Kerberos, é utilizado um token
binário. Ele é inserido em um envelope SOAP por meio do elemento
<wsse:BinarySecurityToken>, e ainda são utilizados os atributos, wsse:ValueType e
wsse:EncodingType para descrever o tipo e o enconding do token, respectivamente.
Na seqüência, há um exemplo de uma requisição SOAP gerada com as permissões
Kerberos:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<S:Envelope xmlns:S="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope">
<S:Header>
...
<wsse:Security xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/07/secext">
<wsse:BinarySecurityToken id="Kerberosv5ST" wsse:ValueType="wsse:Kerberosv5ST"
wsse:EncodingType="wsse:Base64Binary">
MIIEZzCCA9CgAwIBAgIQEmtJZc0rqrKh5i...
</wsse:BinarySecurityToken>
</wsse:Security>
</S:Header>
<S:Body>
…
</S:Body>
</S:Envelope>

4.2.3.1.3.3 Certificados X.509
Assim como é usado para Kerberos, no X.509 é utilizado um token binário. Ele é
inserido
em
um
envelope
SOAP
por
meio
do
elemento
<wsse:BinarySecurityToken>, e ainda são utilizados os atributos, wsse:ValueType e
wsse:EncodingType para descrever o tipo e o enconding do token, respectivamente.
Segue um exemplo de uma requisição SOAP gerada com o certificado X.509:
<wsse:Security
xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext">
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<wsse:BinarySecurityToken
ValueType="wsse:X509v3"
EncodingType="wsse:Base64Binary">
Hg6GHjis1 ...
</wsse:BinarySecurityToken>
</wsse:Security>

4.2.3.1.3.4 Criptografia
Quanto à criptografia, temos os seguintes elementos de XML:
• Elemento <EncryptedData>: contém todos os elementos identificadores dos
dados criptografados do documento;
• Elemento <EncryptationMethod>: define o algoritmo utilizado na criptografia do
documento. No presente caso, o AES 128 é o endereço para as recomendações
de criptografia do algoritmo;
• Elemento <KeyInfo>: contém informações sobre a chave de criptografia;
• Elemento <EncryptedKey>: apresenta informações sobre o algoritmo utilizado
para a criptografia da chave de sessão, como o endereço para as
recomendações de criptografia e o nome da chave <KeyName>;
• Elementos <CipherData>: podem conter um elemento <CipherValue> que
apresentam os dados criptografados ou pode ter um elemento
<CipherReference>. Os elementos <CipherValue> e <CipherReference> não
podem existir juntos, somente um ou outro pode existir em um documento. No
primeiro caso, o elemento <CipherValue> pertence ao elemento <EncryptedKey>
que apresenta a chave AES 128 criptografada. Logo após as informações sobre a
chave, tem-se mais um elemento <CipherData> que representa o elemento
criptografado do documento. Todas as informações do elemento <KeyInfo> serão
utilizadas pelo recipiente do arquivo XML para saber qual chave usar para
decriptografar o documento. Não é obrigatório o armazenamento da chave de
sessão no documento. Pode-se escolher somente criptografar o conteúdo do
elemento e não o elemento por completo.
Segue um exemplo de uma requisição SOAP gerada com criptografia:
<xenc:EncryptedData
Id="EncryptedContent-4b045aad-1248-4133-98e1-360db5977e3c"
Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
<xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc" />
<xenc:CipherData>
<xenc:CipherValue>mkFQ=</xenc:CipherValue>
</xenc:CipherData>
</xenc:EncryptedData>

4.2.3.2 Implementações disponíveis
A seguir, serão apresentadas algumas implementações disponíveis para WSSecurity: Sun Java e Microsoft .NET.
• Sun Java
Para implementar WS-Security em Sun Java utiliza-se o XWS-Security (XML and
Web Services Security). XWS-Security está incluído no WSDP (Java Web
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Services Developer Pack), que é um conjunto de ferramentas integrado livre que
permite programadores Java desenvolver e testar aplicações baseadas em XML,
Web Services e aplicações Web com a última tecnologia de Web Services e
implementações standard.
• Microsoft .NET
Para implementar WS-Security em Microsoft .NET utiliza-se o Microsoft Web
Services Enhancements (WSE). WSE é uma biblioteca de classes que
implementa uma extensão de protocolos para Web Services. Maiores detalhes
sobre o WSE serão apresentados em 6.2.
Sun Java x Microsoft .NET
Sun Java e Microsoft .NET devem continuar disputando acirradamente o mercado
durante os próximos anos.
“De um lado, com sete anos de vida e largamente empregada por fornecedores
líderes de mercado como IBM e Oracle, está a Java, criada e defendida pela Sun;
do outro lado, valendo-se de algumas das linguagens de programação mais
difundidas no ambiente corporativo, como Visual Basic (VB), C++ e C#, está a .NET,
da Microsoft.
Os especialistas garantem que tecnicamente ambas são muito boas. Java leva a
vantagem de ser mais testada; .NET, de ter nascido depois que a Microsoft pôde
aprender com os erros da rival.
Segundo o instituto de pesquisas Gartner, juntas, as tecnologias terão 80% ou mais
do mercado de desenvolvimento de aplicações de e-business até 2008.
O instituto de pesquisas acredita que nenhuma delas será dominante - as duas
terão aceitação semelhante. Muito da participação da Microsoft virá de empresas de
pequeno e médio porte. Já o suporte a múltiplas plataformas e o código
transportável da Java devem puxar o forte investimento de grandes corporações.”
(COMPUTERWORLD, 2003)

4.3 Nível de segurança, tecnologia e implementação adotadas
Para resumir os níveis de segurança, as tecnologias e as implementações citadas
anteriormente, a seguir será apresentado, na Figura 14, um exemplo dessa
estrutura (níveis de segurança existentes e algumas tecnologias e implementações
disponíveis atualmente).
Neste trabalho, utilizaram-se os objetos destacados em amarelo na Figura 14, que
são: segurança em nível de mensagem, tecnologia WS-Security e implementação
em Microsoft .NET.
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Níveis de
Segurança

Nível de
Protocolo

Nível de
Aplicativo

Nível de
Mensagem

Tecnologias

SSL

Servidor de
Aplicação
para Web

WS-Security

Implementações

Servidor Web

OpenSSL

IBM
Web Sphere

BEA
Weblogic

Java
(XWS-Security)

Microsoft .Net
(WSE)

Figura 14 - Resumo dos níveis de segurança, tecnologias e implementações.
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO WS-SECURITY EM MICROSOFT .NET
Neste capítulo são apresentadas algumas características da implementação do WSSecurity em Microsoft .NET. Primeiro são mostrados os requisitos necessários para
a implementação nessa plataforma de desenvolvimento. Na seqüência, é explicado
o WSE (Microsoft Web Services Enhancements). A seguir, é apresentada a
aplicação referencial abordada nesse trabalho (essa aplicação é uma
implementação referencial das funcionalidades básicas de segurança relacionadas
ao WS-Security). Após isso, é abordado cada aspecto de segurança que foi
implementada na aplicação referencial: autenticação, assinatura digital e
criptografia. Na seqüência, é apresentada a aplicação exemplo implementada nesse
trabalho (essa aplicação usa como base a aplicação referencial). E por último, são
mostradas as funcionalidades desse sistema, apresentando também as telas de
execução possíveis da mesma aplicação.

5.1 Requisitos para as aplicações
Para implementar WS-Security em Microsoft .NET foi utilizada como plataforma de
desenvolvimento os seguintes requisitos:
• Windows XP Professional
O Windows XP Professional foi o sistema operacional escolhido para implementar
os Web Services.
• IIS (Internet Information Server)
Para funcionar as aplicações com WS-Security, que serão citadas na seqüência,
foi necessário instalar o servidor Web IIS na máquina.
O Windows XP Professional possui o servidor IIS, mas essa opção não vem
instalada na configuração padrão. Caso o IIS não esteja instalado, basta marcar a
opção do próprio Windows de instalar o IIS em “Adicionar/remover componentes
do Windows”. A versão do IIS que acompanha o Windows XP Professional é a
versão 5.0.
• Visual Studio .NET 2003
O Microsoft Visual Studio .NET é uma ferramenta de desenvolvimento que surgiu
no final de 2001. O seu surgimento revolucionou a maneira de se programar,
principalmente para a Web e dispositivos móveis, por ser uma ferramenta que
facilitou o que antes era mais complexo de fazer.
Para funcionar as aplicações deste trabalho, é necessário que, durante a
instalação do Microsoft Visual Studio .NET, seja habilitado o componente “Web
Development”, que fica na opção “Server Components”. Esse componente
permite criar projetos Web em um servidor remoto.
A versão que deve ser instalada do Microsoft Visual Studio .NET deve ser a
versão 2003 ou superior, o que se deve à necessidade do WSE 2.0, que só
funciona nessas versões.
• .NET Framework
O Microsoft .NET Framework é um modelo de programação do Microsoft .NET
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para desenvolver programas bem estruturados e rodar aplicativos que foram
desenvolvidos por ele. Ele inclui a maioria dos comandos executados pelas
linguagens de programação comum e uma vasta biblioteca de classes.
• WSE 2.0 (Microsoft Web Services Enhancements 2.0)
O WSE (citado em 6.3) é um produto de download gratuito, que estende o
suporte existente aos Web Services no Microsoft .NET Framework. Embora não
haja garantias de que a versão 2.0 será compatível com o tipo de conexão ou
com o modelo de objeto das versões principais futuras do WSE (por exemplo, a
versão 3.0), a compatibilidade lado a lado, com as versões principais, é certa.
• Exemplos de Certificados X.509 que acompanham o WSE 2.0
Para funcionar a aplicação, é necessário instalar os dois exemplos de certificados
que acompanham o WSE 2.0: Client Private.pfx e Server Private.pfx.
É importante lembrar que esses certificados apenas podem ser usados para
testar a funcionabilidade do X.509 em suas próprias aplicações, não sendo
permitido usá-los em uma aplicação comercial. Para aplicação comercial, deve-se
contatar a autoridade certificadora e solicitar certificado próprio.

5.2 Microsoft Web Services Enhancements (WSE)
Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 2.0 é uma biblioteca de classes que
implementa uma extensão de protocolos para Web Services. A arquitetura do WSE
é baseada no processamento de mensagens SOAP por meio de filtros, incluindo e
removendo elementos dos cabeçalhos das mensagens, bem como fazendo a
transformação do corpo delas.
“Em seu coração, WSE é um mecanismo para aplicar protocolos avançados em
mensagens SOAP. Isso engloba escrever cabeçalhos para mensagens SOAP que
são enviadas e ler cabeçalhos de mensagens SOAP que são recebidas. Também
pode ser necessário transformar o corpo da mensagem SOAP - no caso,
criptografar o corpo de uma mensagem a ser enviado e decriptografar o corpo de
uma mensagem recebida, como definido pela especificação do WS-Security. Esta
funcionalidade é encapsulada por dois conjuntos de filtros, um para mensagens
enviadas e um para mensagens recebidas. Todas as mensagens saindo de um
processo - mensagens de Request do cliente ou mensagens de Response do
servidor - são processadas utilizando o flitro de mensagens de saída. Todas as
mensagens chegando a um processo - mensagens de Request para um servidor ou
mensagens de Response ao cliente - são processadas utilizando o flitro de
mensagens recebidas.” (MSDN, 2004)
A Figura 15 apresenta essa arquitetura simples.
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Figura 15 - Arquitetura do WSE.
Os encadeamentos de filtros WSE são integrados com o sistema mensageiro do
SOAP criado dentro do WSE, além da infraestrutura de Web Services do ASP.NET.

5.3 Descrição sumária da Aplicação Referencial
A aplicação referencial é uma implementação feita em linguagem C# (plataforma
Microsoft .NET) das funcionalidades básicas de segurança relacionadas ao WSSecurity.
A plataforma de desenvolvimento utilizada para desenvolver esta aplicação foi
apresentada no item 5.1, e sua configuração será apresentada no capítulo 1 de
Anexos.
A Figura 16 representa graficamente essa aplicação.

Figura 16 - Seqüência da aplicação referencial.
A aplicação referencial pode ser descrita nas seguintes etapas:
a) A Aplicação Cliente da empresa A recebe um nome de usuário e uma senha para
validação. Ela valida o usuário naquela máquina (conforme validação do
Windows). Caso o usuário seja válido (nome de usuário e senha estejam
corretos), então o sistema criptografa a mensagem, assina-a digitalmente e envia
um pedido (SOAP Request) para a empresa B, que possui o serviço a ser
consumido (representado na Figura 16 pela seta de número 1).
b) A requisição é recebida pelo Web Service Intermediário da empresa B, que faz
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uma análise dessa requisição. Na análise feita pelo Web Service Intermediário, os
dados são decriptografados e, então, é verificada a assinatura digital. Em
seguida, verifica se o usuário pode acessar aquela informação (por meio do nome
do usuário e da senha fornecida inicialmente).
c) Caso o usuário seja validado, o Web Service Intermediário envia uma mensagem
(SOAP Request) para o Web Service Final que está protegido dentro do firewall
daquela empresa (representado na Figura 16 pela seta de número 2). Caso o
usuário não seja validado, a Aplicação Cliente recebe uma mensagem de
“Acesso negado!”.
d) Caso ocorra o acesso ao Web Service Final, a partir deste momento, a
comunicação entre esses dois Web Services é local, dentro da empresa. O Web
Service Final (que detém as regras de negócio) recebe o SOAP Request do Web
Service Intermediário.
e) O Web Service Final é executado e retorna a mensagem: “Mensagem
consumida!” para o Web Service Intermediário (representado na Figura 16 pela
seta de número 3).
f) O Web Service Intermediário criptografa a mensagem recebida, assina-a
digitalmente e envia a mensagem para a Aplicação Cliente (representado na
Figura 16 pela seta de número 4).
g) A Aplicação Cliente recebe essa informação, decriptografa a mensagem, verifica
a assinatura digital e apresenta a mensagem recebida no console: “Mensagem
consumida!”.

5.4 Arquiteturas de Autenticação, Assinatura Digital e Criptografia
Neste item, é apresentado cada aspecto de segurança que foi implementado na
aplicação referencial: autenticação, assinatura digital e criptografia.

5.4.1 Arquitetura de Autenticação
Em relação à autenticação de Web Services, utilizando WS-Security, o WSE 2.0
prevê dois modelos principais, que são:
• Autenticação de Windows: WSE 2.0 automaticamente autentica chamadas
UsernameTokens (por LogonUser) quando a senha é provida em plain text (texto
puro) (PasswordOptions.SendPlainText). Somente se deve usar essa opção
quando:
 Criptografa-se o elemento UsernameToken;
 Usa-se um canal seguro (por exemplo, o SSL).
• Autenticação personalizada: WSE 2.0 torna possível implementar um esquema
de autenticação personalizado por meio da classe UsernameTokenManagerderived (UTM). Tal esquema permite armazenar credenciais no Servidor de SQL,
por exemplo. Também tem os seguintes benefícios:
 Pode-se enviar uma senha com hash (PasswordOptions.SendHashed). O
WSE regenerará a quebra da senha que obtém de seu UTM como prova-deposse;
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 Pode-se assinar a mensagem com um UsernameToken e evitar o envio da
senha (PasswordOptions.SendNone). WSE verificará a assinatura usando a
senha que obtém de seu UTM, como prova-de-posse.
No caso das aplicações apresentadas neste trabalho, a autenticação utilizada foi a
autenticação do Windows.
Na Figura 17 seguinte, são apresentados graficamente os principais passos da
arquitetura de autenticação da aplicação referencial.

Figura 17 - Arquitetura de autenticação da aplicação referencial.
Os passos principais dessa arquitetura podem ser descritos da seguinte forma:
1. O usuário do sistema fornece seu nome de usuário e sua senha para serem
autenticados na Aplicação Cliente da empresa A;
2. Utilizando a autenticação do Windows, o WSE 2.0 verifica se a combinação
de nome de usuário e senha é válida no sistema local;
3. O WSE 2.0 verifica a validação feita pelo Windows;
4. A Aplicação Cliente da empresa A envia o pedido SOAP Request ao Web
Service Intermediário da empresa B;
5. O Web Service Intermediário valida se a combinação nome de usuário e
senha tem autorização para requisitar informações do Web Service Final;
6. O Web Service Intermediário verifica a autenticação;
7. O Web Service Final da empresa B é chamado encerrando o processo.

5.4.2 Arquitetura de Assinatura Digital
Segundo Uchôa (2005), a assinatura digital baseia-se no uso de chaves públicas e
privadas de criptografia. Essas chaves são sempre geradas aos pares, sendo
matematicamente relacionadas. Uma informação criptografada com a chave pública
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só pode ser decriptografada com a chave privada, e vice-versa. Na assinatura
digital, é o vice-versa que interessa.
A assinatura digital é gerada da seguinte forma:
1. Gera-se o hash da mensagem a assinar. Um hash é uma representação
estatisticamente única da mensagem; existem vários algoritmos comerciais
de geração de hashes hoje em dia, tais como o MD5 e a família SHA de
algoritmos. O resultado desses algoritmos é um array de bytes, que
representa a mensagem original;
2. Criptografa-se o hash com sua chave privada. De acordo com a teoria,
somente a correspondente chave pública pode decriptografar essa
informação, o que gera o valor original (o hash da mensagem).
O resultado da criptografia do hash da mensagem original é a assinatura digital da
mensagem. Para verificar a mensagem, deve ser feito o seguinte:
1. Decriptografar a assinatura da mensagem com a chave pública de quem
enviou a mensagem. O resultado será um valor que deve ser o hash da
mensagem;
2. Aplicar na mensagem o mesmo algoritmo de hash que foi aplicado na
geração da assinatura;
3. Comparar-se os dois hashes, o que foi gerado acima e o obtido pela
decriptografia da assinatura digital. Caso os dois hashes sejam iguais, a
assinatura é válida e sabe-se que quem gerou a assinatura foi o dono da
chave privada correspondente à chave pública que foi usada na conferência.
O certificado digital garante a identidade do dono da chave pública. Vale lembrar
que o certificado é um documento, contendo a chave pública em questão, e que é
assinado pela CA, a qual garante que verificou a identidade do pretenso dono
daquela chave pública. Sendo assim, ao verificar uma assinatura usando uma chave
pública que está dentro de um certificado digital, tem-se a certeza da identidade de
quem criou a assinatura, o que identifica inequivocamente o originador da
mensagem.
O WSE facilita a geração e a conferência de assinaturas digitais, ao disponibilizar
uma classe que consegue carregar um certificado digital e extrair dele as chaves
pública e/ou privada presentes no certificado. De posse dessas chaves, fica fácil
gerar
ou
verificar assinaturas,
usando
as
classes
do
namespace
System.Security.Cryptography.
A biblioteca de classes do Microsoft .NET Framework implementa os dois algoritmos
de assinatura digital mais comuns hoje em dia: RSA (Rivest, Shamir e Adleman seus inventores) e DSA (Digital Signature Algorithm).
No caso das aplicações apresentadas neste trabalho, o algoritmo de assinatura
digital utilizado é o RSA.
Na Figura 18, seguinte, são apresentados graficamente os principais passos da
arquitetura de assinatura digital da aplicação referencial.
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Figura 18 - Arquitetura de assinatura digital da aplicação referencial.
Os passos principais dessa arquitetura podem ser descritos da seguinte forma:
1. A Aplicação Cliente da empresa A faz uma procura, no banco de dados de
certificados (CurrentUserStore, na pasta Other People), do certificado que
está sendo utilizado pela aplicação;
2. A Aplicação Cliente recebe o certificado X.509 correspondente ao certificado
do cliente;
3. A Aplicação Cliente assina digitalmente a mensagem utilizando a chave
privada do certificado do cliente;
4. A Aplicação Cliente da empresa A envia o pedido SOAP Request ao Web
Service Intermediário da empresa B;
5. O Web Service Intermediário obtém a chave pública do cliente para
decriptografar a assinatura digital;
6. O Web Service Intermediário verifica a integridade da mensagem, por meio
da comparação dos valores que obteve localmente com os apresentados na
mensagem. Assim é feita a verificação de integridade dos dados;
7. O Web Service Final da empresa B é chamado encerrando o processo.

5.4.3 Arquitetura de Criptografia
O WSE habilita os clientes Microsoft .NET Framework e Web Services criados
usando ASP.NET para criptografar e decriptografar mensagens SOAP, usadas para
comunicação com Web Services. Criptografar e decriptografar mensagens SOAP
podem ser fundamentais para garantir a segurança de uma aplicação Web, porque
mensagens SOAP são, por padrão, textos puros e, assim, podem ser lidos por
qualquer usuário. Uma mensagem SOAP criptografada é totalmente codificada, de
forma que só o dono da chave privada ou de uma chave simétrica podem ler o
conteúdo da mensagem.
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WSE oferece suporte para criptografia assimétrica e simétrica. A criptografia
assimétrica permite a um cliente Web Service criptografar a mensagem usando uma
chave pública de um certificado X.509, de modo que apenas o dono da chave
privada do certificado X.509 pode decriptografar a mensagem SOAP. A criptografia
simétrica requer que um Web Service e o cliente compartilhem uma chave secreta
fora da comunicação da mensagem SOAP. Então, um cliente criptografa
mensagens SOAP usando aquela chave compartilhada, e um Web Service
decriptografa as mensagens SOAP usando a mesma chave secreta.
WSE criptografa os conteúdos inteiros do SOAP <Body> por padrão e decriptografa
mensagens SOAP recebidas que contenham elementos SOAP <Body>
parcialmente criptografados.
Na Figura 19, são apresentados graficamente os principais passos da arquitetura de
criptografia da aplicação referencial.

Figura 19 - Arquitetura de criptografia da aplicação referencial.
Os passos principais dessa arquitetura podem ser descritos da seguinte forma:
1. A Aplicação Cliente da empresa A faz uma procura, no banco de dados de
certificados (CurrentUserStore, na pasta Personal), do certificado que contém
a chave pública do servidor;
2. A Aplicação Cliente recebe o certificado X.509 correspondente ao certificado
do servidor;
3. A Aplicação Cliente criptografa o conteúdo (body) da mensagem SOAP
utilizando a chave pública do certificado do servidor;
4. A Aplicação Cliente da empresa A envia o pedido SOAP Request ao Web
Service Intermediário da empresa B;
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5. O Web Service Intermediário faz uma procura, no banco de dados de
certificados (LocalMachineStore, na pasta Personal), do certificado que
contém a chave privada do servidor;
6. É obtida a chave privada do servidor para decriptografar a mensagem;
7. O Web Service Intermediário decriptografa a mensagem SOAP;
8. O Web Service Final da empresa B é chamado encerrando o processo.
Observações gerais: A localização dos certificados foi configurada conforme
explicado anteriormente na documentação de instalação dos certificados de testes
que estão inclusos no WSE 2.0. Quando são utilizados certificados expedidos por
autoridades certificadoras, os certificados devem ser alocados nas pastas
específicas nas quais se encontram os certificados que são confiáveis.
Configurações específicas podem ser necessárias, sendo que as próprias CA’s
fornecem o suporte necessário para a configuração.

5.5 Descrição sumária da Aplicação Exemplo
Nesse item, é apresentada a aplicação exemplo que é utilizada neste trabalho.
Sempre que a referida aplicação for citada, será utilizado seu nome: WssAuto.
A plataforma de desenvolvimento e a configuração utilizada para desenvolver esta
aplicação serão apresentadas no capítulo 1 de Anexos.
A Figura 20 representa graficamente essa aplicação.

Figura 20 - Seqüência da aplicação WssAuto.
A aplicação WssAuto pode ser descrita pelas seguintes etapas:
a) Um funcionário da Montadora RZatyrko acessa uma máquina em seu escritório,
na qual sua conta de usuário está cadastrada e que tenha acesso à Internet.
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b) No navegador (browser) daquela máquina, ele acessa o Sistema Web da
Montadora e entra na opção de “Consulta do preço de peças de embreagens”. É
importante lembrar que, apesar de ser adotada, nesse exemplo, uma aplicação
Web no segmento cliente, o mesmo poderia ser feito, por exemplo, em uma
aplicação console ou em uma aplicação Windows.
c) Na tela do Sistema Web da Montadora, existem três campos para serem
preenchidos: nome de usuário, senha e código do produto. No exemplo
apresentado, o usuário digita nome de usuário “teste”, senha “1234” e código do
produto “001836597818”. Em seguida, clica-se no botão “Consultar Preço!”.
d) O Sistema Web da Montadora valida o usuário naquela máquina (conforme
validação do Windows). Caso o usuário seja válido (nome de usuário e senha
estejam corretos), então o sistema criptografa a mensagem, assina digitalmente e
envia um pedido (SOAP Request) para o Parceiro, que possui o serviço a ser
consumido (representado na Figura 20 pela seta de número 1).
e) A requisição é recebida pelo Parceiro (empresa de embreagens), e um Web
Service Intermediário (Web Service de Validação) faz uma análise da requisição.
Vale lembrar que a máquina que possui o Web Service de Validação deve ter
acesso à Internet.
f) Na análise feita pelo Web Service de Validação, os dados são decriptografados e,
então é verificada a assinatura digital.
g) Em seguida, o Web Service de Validação verifica se o usuário pode acessar
aquela informação. Na aplicação deste trabalho, o usuário deverá fazer parte de
um determinado departamento para poder acessar tal informação, pois ela só é
disponibilizada para os funcionários do departamento de Marketing da montadora
RZatyrko.
h) Caso o usuário que está usando o sistema faça parte deste departamento, o Web
Service de Validação irá enviar uma mensagem (SOAP Request) para o Web
Service Final (Web Service Consulta Prod.) que está protegido dentro do firewall
daquela empresa (representado na Figura 20 pela seta de número 2). Caso não
faça parte do departamento de Marketing, o Sistema Web da Montadora receberá
uma mensagem de erro, na tela.
i) Caso ocorra o acesso ao Web Service Consulta Prod., a partir deste momento a
comunicação entre esses dois Web Services será local, dentro da empresa. O
Web Service Consulta Prod. (que detém as regras de negócio) recebe o SOAP
Request do Web Service de Validação e fará a consulta do código do produto
solicitada pelo funcionário. Caso ele esteja cadastrado, o Web Service de
Validação retornará uma mensagem com o valor do produto solicitado; caso não
esteja cadastrado, retornará uma mensagem: “Produto não encontrado!”.
j) Essa informação volta para o Web Service de Validação (representado na Figura
20 pela seta de número 3).
k) O Web Service de Validação criptografa a mensagem recebida e a envia ao
Sistema Web da Montadora (representado na Figura 20 pela seta de número 4).
l) O Sistema Web da Montadora (acessada pelo usuário da Montadora RZatyrko)
recebe esta informação, decriptografa a mensagem e apresenta, então, ao
funcionário a informação recebida no campo valor do produto: “120,25”.
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5.6 Funcionalidades da Aplicação Exemplo
Neste item, serão apresentadas as funcionalidades da aplicação exemplo. Serão
mostradas quatro situações possíveis que podem ocorrer nessa aplicação,
apresentadas nos itens 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 e 5.6.4.

5.6.1 Usuário digita login errado
A Figura 21 representa o diagrama de seqüência de mensagens no caso do usuário
digitar o login errado. O usuário digita na tela da aplicação o nome de usuário “jose”,
a senha “12345” e o código do produto “85000251”. Quando o cliente consulta o
login do usuário, é verificado erro e retornada a mensagem para a interface, que
apresenta na tela a mensagem recebida para o usuário. A Figura 22 apresenta a
tela resultante deste caso.

Figura 21 - Funcionalidade: Usuário digita login errado.
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Figura 22 - Tela de erro de login do sistema WssAuto.

5.6.2 Usuário não tem acesso à informação solicitada
A Figura 23 representa o diagrama de seqüência de mensagens no caso do usuário
não ter acesso à informação solicitada. O usuário digita na tela da aplicação o nome
de usuário “joao”, a senha “45678” e o código do produto “85000251”. O cliente
consulta o login do usuário e valida esta informação. Após aprovação do login, o
cliente acessa o Web Service Intermediário, que por sua vez irá verificar se o
usuário possui acesso à informação solicitada. O acesso é negado e o Web Service
Intermediário retorna a mensagem para o cliente, que por sua vez retorna para a
interface, que apresenta na tela a mensagem recebida para o usuário. A Figura 24
apresenta a tela resultante deste caso.
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Figura 23 - Funcionalidade: Usuário não tem acesso à informação solicitada.

Figura 24 - Tela de acesso de usuário não permitido do sistema WssAuto.
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5.6.3 Usuário digita códito do produto inexistente
A Figura 25 representa o diagrama de seqüência de mensagens no caso do usuário
digitar o código de um produto inexistente. O usuário digita na tela da aplicação o
nome de usuário “teste”, a senha “1234” e o código do produto “85000251”. O
cliente consulta o login do usuário e valida esta informação. Após aprovação do
login, o cliente acessa o Web Service Intermediário, que por sua vez irá verificar se
o usuário possui acesso à informação solicitada. O usuário é validado e será
verificado no Web Service Final a consulta do código digitado. O Web Service Final
verifica que o código informado não existe, e retorna a mensagem para o Web
Service Intermediário, que informa ao cliente, que por sua vez retorna para a
interface, que apresenta na tela a mensagem recebida para o usuário. A Figura 26
apresenta a tela resultante deste caso.

Figura 25 - Funcionalidade: Usuário digita códio de produto inexistente.
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Figura 26 – Tela de erro de produto inexistente do sistema WssAuto.

5.6.4 Usuário consegue informação solicitada com sucesso
A Figura 27 representa o diagrama de seqüência de mensagens no caso do usuário
conseguir a informação solicitada com sucesso. O usuário digita na tela da
aplicação o nome de usuário “teste”, a senha “1234” e o código do produto
“001836597818”. O cliente consulta o login do usuário e valida esta informação.
Após aprovação do login, o cliente acessa o Web Service Intermediário, que por sua
vez irá verificar se o usuário possui acesso à informação solicitada. O usuário é
validado e será verificado no Web Service Final a consulta do código digitado. O
Web Service Final verifica que o código existe e retorna a mensagem com o valor do
código para o Web Service Intermediário, que informa ao cliente, que por sua vez
retorna para a interface, que apresenta na tela a mensagem recebida para o
usuário. A Figura 28 apresenta a tela resultante deste caso.
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Figura 27 - Funcionalidade: Usuário consegue informação solicitada com sucesso.

Figura 28 - Tela da consulta do produto feita com sucesso do sistema WssAuto.
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS
Após os estudos e as implementações realizadas durante este trabalho, neste
capítulo são apresentadas as conclusões obtidas e são mostradas algumas
sugestões para futuras pesquisas.

6.1 Introdução
Como já citado anteriormente, foram realizados estudos e implementações de nível
de segurança e tecnologia adotados neste trabalho. O nível de segurança usado foi
o de mensagem, a tecnologia escolhida foi a especificação WS-Security e a
implementação utilizada foi Microsoft .NET
Serão apresentadas, na seqüência, as conclusões obtidas para os seguintes
assuntos:
• Estado da arte de segurança em Web Services;
• Vantagens e desvantagens de segurança em Web Services em nível de
mensagem;
• Cobertura da especificação WS-Security aos aspectos usuais de segurança
(autenticação, assinatura digital e criptografia);
• Implementação referencial da especificação WS-Security;
• Facilidades e dificuldades encontradas na implementação prática do padrão WSSecurity.

6.2 Estado da arte de segurança em Web Services
A segurança de Web Services pode ser aplicada em três níveis, que são: segurança
em nível de protocolo, segurança em nível de aplicativo e segurança em nível de
mensagem.
• Segurança em nível de protocolo: a especificação utilizada atualmente é a
especificação SSL. Para se implementar SSL existem duas formas possíveis, que
são servidor Web ou a biblioteca OpenSSL.
• Segurança em nível de aplicativo: é necessário utilizar um servidor de
aplicação. Devido à popularização da plataforma Java, o termo servidor de
aplicação é frequentemente uma referência a "Servidor de aplicação J2EE". O
servidor WebSphere Application Server da IBM e o WebLogic Server da BEA
Systems são dois dos mais conhecidos servidores J2EE comerciais. Alguns
servidores de software livre também são muito utilizados, como JBoss, JOnAS e
Geronimo. Como mencionado a linguagem de programação destes softwares é
Java. Os módulos Web são implementados através de servlets e JSP e a lógica
de negócio através de EJBs. A plataforma J2EE disponibiliza padrões para os
containers Web e EJB. O Tomcat é um exemplo de container de software livre,
onde os módulos Web podem ser publicados.
• Segurança em nível de mensagem: a especificação utilizada atualmente é a
especificação WS-Security. Duas importantes implementações disponíveis para
WS-Security são Sun Java e Microsoft .NET.
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6.3 Vantagens e desvantagens de segurança em Web Services em
nível de mensagem
A segurança em Web Services em nível de mensagem parece ser compatível com a
idéia de padrão aberto e interoperabilidade dos Web Services, pois ela não impõe
barreiras tecnológicas como a segurança em nível de protocolo (SSL).
As soluções existentes em nível de protocolo, como o SSL, fornecem criptografia e
autenticação sólidas de ponto a ponto, mas possuem limitações caso uma
mensagem precise ser processada ou examinada por um serviço intermediário. Por
exemplo, várias organizações implantam um firewall de filtragem de camadas de
aplicativos para examinar o tráfego antes que ele seja passado para uma rede
interna. Se uma mensagem precisar passar por vários pontos até chegar ao seu
destino, cada ponto intermediário deverá encaminhar a mensagem por uma nova
conexão SSL. Dessa forma, a mensagem original do cliente não é protegida por
criptografia à medida que atravessa servidores intermediários, e custosas operações
adicionais de criptografia são executadas para cada nova conexão SSL
estabelecida.
Outra vantagem em proteger a mensagem, em vez de usar o canal de transporte, é
que esse método é mais flexível, pois partes da mensagem, e não a mensagem
inteira, podem ser assinadas ou criptografadas. Isso permite que os intermediários
consigam ver as partes da mensagem destinadas a eles. Um exemplo é um Web
Service que roteia mensagens SOAP e é capaz de inspecionar partes não
criptografadas de uma mensagem para determinar o local para onde a mensagem
deverá ser enviada, enquanto outras partes da mensagem permanecem
criptografadas. Depois, os intermediários poderão adicionar seus próprios
cabeçalhos à mensagem e assiná-la para fins de registro de auditoria. Finalmente, a
mensagem protegida poderá ser enviada por meio de vários protocolos diferentes,
como SMTP, FTP e TCP, sem que seja preciso contar com o protocolo original para
garantir a segurança.
A segurança em nível de protocolo, embora seja inflexível, é mais simples e bem
compreendida em relação ao nível de mensagem. Caso não seja necessária essa
flexibilidade para o canal de transporte, a segurança em nível de protocolo é uma
boa opção.
A principal desvantagem da segurança em nível de mensagem para Web Services é
que não houve ainda convergência do mercado para a especificação WS-Security
ou para outra especificação, algo que já ocorreu na utilização da segurança em nível
de protocolo, com o padrão SSL, por exemplo, em comércio eletrônico.
Um dos motivos desta não convergência para WS-Security é que ainda não há
estatísticas confiáveis sobre adoção de Web Services e menos ainda sobre práticas
de segurança adotadas nessa área. Entretanto, a notoriedade e abrangência dos
proponentes da especificação WS-Security e a inexistência de alternativa
diretamente comparável por certo implicará na convergência inicial para esse
padrão.
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6.4 Cobertura da especificação WS-Security aos aspectos usuais
de segurança
A especificação WS-Security é flexível e é projetada para ser usada como a base
para segurança de Web Services dentro de uma grande variedade de modelos de
segurança incluindo PKI, Kerberos e SSL. No caso desse trabalho foi utilizado o
certificado X.509, mas devido à flexibilidade dessa especificação seria possível, por
exemplo, ter adotado a permissão Kerberos.
Outro ponto importante dessa especificação é que ela cobre os três aspectos
fundamentais de segurança para Web Services, que são: autenticação, assinatura
digital e criptografia. No uso prático atual, a cobertura destes três aspectos é
essencial. A seguir, será apresentada a flexibilidade dessa especificação para os
três aspectos de segurança citados.
• Autenticação
Em relação à autenticação, a especificação WS-Security se mostra flexível e
oferece suporte para autenticação de Windows e autenticação personalizada,
como é mostrado em 5.4.1.
• Assinatura digital
Em relação à assinatura digital, a especificação WS-Security se mostra flexível e
oferece suporte para os dois algoritmos mais comuns existentes: RSA e DSA;
como é mostrado em 5.4.2.
• Criptografia
Em relação à criptografia, a especificação WS-Security se mostra flexível e
oferece suporte para criptografia simétrica e assimétrica, como é mostrado em
5.4.3.

6.5 Implementação referencial da especificação WS-Security
Como a referência sobre implementações de WS-Security é escassa, criou-se neste
trabalho uma aplicação referencial com as funcionalidades básicas de segurança a
qual irá se adaptar facilmente a qualquer sistema que esteja utilizando Web
Services (sistema este desenvolvido utilizando-se a tecnologia Microsoft .NET).
Neste trabalho foi mostrada apenas uma aplicação exemplo que utiliza como base a
aplicação referencial, mas o que se espera é que a aplicação referencial possa ser
realmente usada em qualquer aplicação que pretenda tratar segurança com base na
especificação WS-Security.
Com isso, espera-se contribuir para a difusão da tecnologia de Web Services, com
uma adoção precoce do padrão WS-Security para os novos sistemas a serem
desenvolvidos e, ao mesmo tempo, fornecer a solução a quem precisa introduzir os
conceitos de segurança em sistema que já se encontram em produção.

6.6 Facilidades e dificuldades encontradas na implementação
prática do padrão WS-Security
Basicamente, a especificação WS-Security define os formatos de mensagem.
Assim, os “usuários” dessa especificação devem preparar seus sistemas para gerar
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mensagens nesse formato. Os caminhos disponíveis são:
• Geração direta de SOAP;
• Geração de SOAP utilizando pacotes específicos (“facilitadores”).

6.6.1 Geração direta de SOAP
A geração direta de SOAP para implementar a especificação WS-Security em um
programa é um caminho bem complicado. Afinal, na geração direta não existe
nenhuma biblioteca de classes prontas para a maioria das necessidades da versão
básica do Web Service como, por exemplo, a especificação WS-Security.
A geração direta de SOAP requer conhecimento avançado em SOAP, XML schema,
além da própria especificação em si.
E esse conhecimento avançado é que acaba praticamente inviabilizando a utilização
da geração direta de SOAP, uma vez que para Web Services se comunicarem as
mensagens SOAP devem ser padronizadas. Caso não exista um padrão, que os
pacotes específicos implementam (será apresentado em 6.4.2), a comunicação dos
Web Services poderá falhar. Como apresentado em 3.1 de Anexos, os tokens
utilizados para a especificação WS-Security, exibidos e incorporados nas
mensagens SOAP, são complexos e devem ser inseridos de forma correta na
mensagem, senão, a comunicação dos Web Services realmente poderá falhar.

6.6.2 Geração de SOAP utilizando pacotes específicos
Neste trabalho foi apresentado e implementado o padrão WS-Security com a
utilização de um pacote específico (“facilitador”), que é um conjunto de bibliotecas
de classes prontas para o programador, trazendo soluções e atualizações para a
maioria das necessidades e falhas da versão básica do Web Service.
Na plataforma usada neste trabalho (Microsoft .NET), o pacote específico para a
utilização do padrão WS-Security foi o WSE (Microsoft Web Services
Enhancements).
A segurança nos Web Services, até o lançamento do WSE, era similar a de outras
aplicações Web, contando com as opções padrões de autenticação (Basic, Digest,
Integrated, Forms, etc.) e autorização (Role-Based, etc.). Com o WSE foi possível
incrementar essa segurança utilizando-se tokens, assinatura e criptografia
melhorada.
Finalizada a implementação das aplicações desse trabalho, é possível citar as
seguintes facilidades e dificuldades encontradas:
• Preparação do ambiente
A maior dificuldade encontrada em relação ao preparo do ambiente foi
relacionada à correta configuração dos certificados X.509. Problemas como falta
dos certificados, dificuldade de instalação, propriedades de chaves privadas e
públicas, documentação escassa e complexidade geral foram encontrados.
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A utilização de certificados geralmente ocorre com o suporte de uma autoridade
certificadora. Sendo assim, usar certificados “não-válidos” acaba sendo um
problema para quem quer somente testar a sua aplicação em um ambiente que
não seja o de produção.
• Cobertura da especificação WS-Security
A especificação proposta pelo WS-Security contempla os requisitos para tornar a
comunicação segura entre o cliente e servidor que trocam mensagens SOAP.
Apesar disso, o WS-Security é uma especificação que não está vinculada às
implementações de Web Services utilizando o Microsoft Visual Studio .NET. Foi
necessário utilizar tokens para implementar os aspectos usuais de segurança
(autenticação, assinatura digital e criptografia), e isso foi possível através da
instalação do pacote WSE, o qual disponibiliza esses tokens.
• Utilização do WSE para implementação da especificação WS-Security em
um Web Service
O pacote WSE foi fundamental para a implementação da especificação WSSecurity. O conceito de tokens utilizados em segurança de Web Services facilita a
compreensão e torna a codificação da mensagem SOAP mais fácil e clara.
Apesar da criação de Web Services utilizando o Microsoft .NET ser fácil (apenas
alguns cliques e utilização do plugin do Web Services Wizard), o problema é que
no wizard não há nada relacionado ao padrão WS-Security. Ou seja, a
implementação de segurança utilizando esse padrão foi realizada através da
utilização dos conceitos básicos de segurança (como criptografia e assinatura
digital) e buscando como implementá-la com o WSE.
• Desenvolvimento do cliente Web Service na especificação WS-Security
Após a criação do servidor contemplando a especificação WS-Security, a criação
dos clientes é relativamente fácil. Os códigos para utilização de criptografia e
assinatura digital são análogos. Basicamente, apontando a localização correta
dos certificados X.509 no cliente, já se resolve a maioria dos problemas em
adequar o cliente para comunicação segura com a especificação WS-Security.
Ainda assim, pela falta de um wizard que utilize essa especificação, o
desenvolvedor será obrigado a criar uma porção de código relativamente difícil e
não muito bem documentada. O uso do template apresentado neste trabalho,
como base para a criação do cliente seguro, irá facilitar o trabalho do
desenvolvedor.

6.6.3 Geração direta de SOAP x Geração de SOAP utilizando
pacotes específicos
Após a utilização prática do padrão WS-Security neste trabalho, percebeu-se que,
sem o uso de pacotes específicos, a implementação desse padrão seria bem
complicada. Assim, a ampla adoção do padrão WS-Security depende da existência
dos “facilitadores”, nas diversas plataformas disponíveis no mercado, para a
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geração das mensagens SOAP compatíveis com a especificação WS-Security.

6.7 Conclusões finais
Após os estudos e as implementações realizadas durante este trabalho, as
conclusões finais que podemos destacar são as seguintes:
•

O tratamento de segurança em nível de mensagem é uma boa alternativa e tem
sido o foco do mercado atual;

•

A especificação WS-Security é flexível e cobre os principais aspectos de
segurança para Web Services: autenticação, assinatura digital e criptografia;

O desenvolvimento de aplicações Web baseados em WS-Security depende
muito da existência de “facilitadores”, como o WSE, para todas as plataformas.
Além disso, a falta de controle sobre as aplicações geradas é exatamente o que
pode fazer o padrão WS-Security passar de uma ótima especificação para
simplesmente uma tentativa frustrada de padronização. Todo o trabalho está sendo
colocado a cargo dos desenvolvedores. Se não houver uma adoção em massa,
aliada a uma melhor explicação e integração aos sistemas de desenvolvimento
disponíveis hoje, os problemas nas implementações ocorrerão, e em seguida, o
padrão poderá acabar caindo em desuso.
•

6.8 Sugestões para futuras pesquisas
Como sugestões de prosseguimento de pesquisa, poderiam ser feitos os seguintes
trabalhos:
• Comparação do desempenho de segurança em nível de mensagem com a
segurança em nível de protocolo;
• Survey para identificar a tendência de segurança de Web Services efetivamente
utilizadas pelo mercado, procurando quantificar as preferências e localizar
eventuais tendências para uma convergência ainda não verificada hoje.
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Anexos
1 Configuração da plataforma de desenvolvimento utilizada
Neste capítulo, são apresentadas as configurações para a plataforma de
desenvolvimento utilizada.
• Windows XP Professional
Para fazer a autenticação do usuário na aplicação que será apresentada, deve-se
criar uma conta de usuário no Windows. Para criar essa conta, clica-se no “Menu
Iniciar” -> “Configurações” -> “Painel de Controle” -> “Contas de usuário” -> “Criar
uma nova conta”. Faz-se necessário preencher o nome para a nova conta: “teste”
e clicar em “Avançar”. Será, então, escolhido o tipo de conta, no qual se aponta a
opção “Limitado” (para a utilização desse exemplo não é necessário apontar a
outra opção, que seria “Administrador do computador”). Clica-se,
subseqüentemente, em ”Criar conta”. A conta será criada, mas ainda deve-se
incluir a senha nessa nova conta, o que precisa ser feito com um clique na nova
conta criada: “teste” e apontar-se a opção “Criar uma senha”. Na tela seguinte,
será preenchida a mesma senha, que será “1234”, nos dois campos disponíveis:
“Digite uma nova senha” e “Digite a nova senha novamente para confirmá-la” e
clica-se em “Criar senha”. O procedimento estará completo, a nova conta foi
criada e a senha já foi configurada para a aplicação funcionar.
• IIS (Internet Information Server)
Depois de instalado o IIS, deve-se habilitar o serviço e configurá-lo da seguinte
maneira:
 Entrar no Internet Information Services, localizado em “Menu Iniciar” ->
“Configurações” -> “Painel de Controle” -> “Ferramentas Administrativas”.
Clicar uma vez no símbolo “+” ao lado do computador local, na janela da
esquerda, depois clicar em “Sites da Web” para abrir a opção “Site da Web
padrão”. Clicar uma vez, com o botão direito do mouse, em “Site da Web
padrão”, selecionar “Novo” -> “Diretório virtual”. Clicar em Avançar; em Alias,
digitar WssService e, novamente, clicar em Avançar. Nesse momento, basta
escolher o caminho físico, clica-se em Procurar, e escolhe-se o diretório
C:\Inetpub\wwwroot\WssService. Clicar, assim, em OK. Clicar em Avançar,
duas vezes, e, depois, em Concluir.
• Mapeamento do ASP.NET do Microsoft .NET Framework
Para o servidor Web (IIS) registrar o mapeamento do ASP.NET do Microsoft .NET
Framework, deve-se abrir o prompt de comando do Windows, localizar no
computador o arquivo aspnet_regiis.exe e executar o seguinte comando no
diretório em que o arquivo foi encontrado: “aspnet_regiis.exe –i”. Aparecerá,
nesse momento, a mensagem: “Start installing ASP.NET (1.1.4322.0)”.
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• Exemplos de Certificado X.509 que acompanham o WSE 2.0
Para funcionar a aplicação, é necessário instalar os exemplos de certificados que
acompanham o WSE 2.0. Os dois certificados, incluídos com o WSE 2.0, foram
gerados pela ferramenta MakeCert, provida no Microsoft .NET Framework. A
Tabela 1 descreve as principais características desses certificados.
Nome do arquivo

Valor do certificado

Chave identificadora

Local
armazenado

Client Private.pfx

CN=WSE2QuickStartClient

gBfo0147lM6cKnTbbMSuMVvmFY4= Usuário atual

wse2qs

Server Private.pfx

CN=WSE2QuickStartServer

bBwPfItvKp3b6TNDq+14qs58VJQ=

wse2qs

Máquina local

Senha da chave
privada

Tabela 1 - Principais características dos certificados contidos no WSE 2.0.
As instruções abaixo descrevem como instalar os certificados de exemplo do
WSE 2.0:
 Abrir o console MMC, clicando em “Menu Iniciar”, “Executar”, digitar “mmc” e
clicar em “OK”;
 No menu “Arquivos”, clicar em “Adicionar/remover snap-in”;
 Clicar em “Adicionar...” e dar dois cliques em “Certificados”;
 Clicar em “Minha conta de usuário” para adicionar o certificado ao usuário
atual e clicar em “Concluir”;
 Clicar em “Adicionar...” e dar dois clique em “Certificados”;
 Clicar em “Conta de computador” e, em seguida, em “Avançar”. Marcar a
opção “computador local” e clicar em “Concluir”;
 Fechar a janela de “Adicionar snap-in autônomo”, clicando no botão “Fechar”;
 Aparecerão, em “Raiz do console”, os dois certificados criados: “Certificados usário atual” e “Certificados (computador local)”. Clicar em “OK”;
 Clicar em “Certificados - usuário atual” e, em seguida, em “Pessoal”. No
menu “Ação”, escolher a opção “Todas as Tarefas” -> “Importar”;
 Clicar em “Avançar” e, na tela seguinte, deve-se especificar o arquivo que se
deseja importar, o qual está localizado em “C:\Arquivos de
Programas\Microsoft WSE\v2.0\Samples\Sample Test Certificates\Client
Private.pfx”. Clicar novamente em “Avançar”;
 Quando aparecer a pergunta sobre a senha da chave privada, digitar:
“wse2qs”. Clicar em “Avançar”, duas vezes, e, depois, em “Concluir”.
Aparecerá, então, uma janela com a mensagem: “A importação obteve êxito”.
Clicar em “OK” para fechar essa janela;
Nota: Esse certificado será usado pela aplicação cliente para assinar mensagens
enviadas para o serviço. Também pode ser usado com o objetivo de autenticar a
aplicação cliente.
 Clicar em “Certificados (computador local)”, e, em seguida, em “Pessoal”. No
menu “Ação”, escolher a opção “Todas as Tarefas” -> “Importar”;
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 Clicar em “Avançar” e, na tela seguinte, deve-se especificar o arquivo que se
deseja importar, que está localizado em “C:\Arquivos de Programas\Microsoft
WSE\v2.0\Samples\Sample Test Certificates\Server Private.pfx”. Clicar
novamente em “Avançar”;
 Quando surgir a pergunta sobre a senha da chave privada, digitar: “wse2qs”.
Clicar em “Avançar”, duas vezes, e, depois, em “Concluir”. Aparecerá, então,
uma janela com a mensagem: “A importação obteve êxito”. Clicar em “OK”
para fechar essa janela;
Nota: Esse certificado será usado para criptografar mensagens entre as
aplicações. A aplicação cliente usará a chave pública para criptografar a
mensagem, sendo que o serviço irá usar a chave privada para decriptografar a
mensagem. A aplicação cliente precisa ter a parte pública do certificado
disponível no usuário atual.
 Verificar se existe a opção “Outras Pessoas” abaixo de “Certificados - usuário
atual”. Caso não exista essa opção, abrir a Internet Explorer, clicar em
“Ferramentas” -> “Opções de Internet” -> “Conteúdo” e clicar no botão
“Certificados”. Clicar em “Outras Pessoas”, na janela de Certificados. É
possível importar o certificado, por meio dessa interface, ou voltar para o
MMC e atualizar “Certificados – usuário atual”, que, então, aparecerá, abaixo
dele, “Outras Pessoas”;
 Clicar em “Certificados - usuário atual” e, em seguida, em “Outras Pessoas”.
No menu “Ação”, escolher a opção “Todas as Tarefas” -> “Importar”;
 Clicar em “Avançar”, e, na tela seguinte, deverá ser especificado o arquivo
que se deseja importar, que está localizado em “C:\Arquivos de
Programas\Microsoft WSE\v2.0\Samples\Sample Test Certificates\Server
Public.cer”;
 Clicar em “Avançar”, duas vezes, e, depois, em “Concluir”. Aparecerá, então,
uma janela com a mensagem: “A importação obteve êxito”. Clicar em “OK”
para fechar essa janela.
Nota: Esse certificado somente contém a parte pública do Server Private.pfx. A
aplicação cliente usará essa mensagem criptografada, e a aplicação servidor
usará a chave privada instalada na máquina local para decriptografar a
mensagem.
Feito o procedimento indicado, será possível utilizar os certificados de exemplo
do WSE 2.0.
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2 DETALHES DA IMPLEMENTAÇÃO DO WS-SECURITY EM .NET
Neste capítulo, é visto e comentado o código da aplicação referencial em Microsoft
.NET. Após isso, é mostrada uma aplicação exemplo, que utiliza como base a
aplicação referencial citada anteriormente. E por último, é visto e comentado o
código em Microsoft .NET da aplicação exemplo.

2.1 Implementação da Aplicação Referencial
Neste item é apresentada e comentada a implementação da aplicação referencial
feita em linguagem C# (plataforma Microsoft .NET) e apresentada em 5.3.
No capítulo 3 de Anexos serão apresentados alguns arquivos complementares
dessa aplicação, que não são citados neste capítulo (mensagens SOAP utilizadas
na comunicação entre os Web Services e um arquivo WSDL).

2.1.1 Aplicação Cliente (ConsoleApplication)
A aplicação de console realizará o request de informações ao Web Service
WssServiceConsume. Tratando-se de console, a aplicação é executada como uma
janela do prompt de comando. Subseqüentemente, será detalhado o funcionamento
do código.
Inicialmente devem ser incluídos como referências os namespaces do WSE 2.0, que
estão disponíveis como Microsoft.Web.Services2, como mostra a Tabela 2 seguinte.
Também foram adicionados os namespaces que contêm as classes de tokens e do
X509 (linhas 4 a 7).
Na linha 11, temos uma chamada caracterizada com Web Reference. Essa
chamada disponibiliza a classe remota do Web Service para que se possa instanciála na aplicação cliente. O nome localMachine é visto apenas porque o Web Service
está rodando na própria máquina, mas geralmente se teria o nome do servidor no
qual ele está hospedado.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Using System;
// WSE specific includes
using Microsoft.Web.Services2;
using Microsoft.Web.Services2.Security;
using Microsoft.Web.Services2.Security.Tokens;
using Microsoft.Web.Services2.Security.X509;
// Reference to the Web Service (Web Reference) that we will call from the
client
using ClientConsole.localMachine;

Tabela 2 - Implementação da aplicação referencial (Aplicação de Console) - Parte 1.
Em seqüência na Tabela 3, foi criado o namespace correspondente à aplicação, no
caso ClientConsole. A vantagem de se usar um namespace é obter-se
independência na aplicação no nome de classes, nos métodos, nas variáveis, entre
outros. Assim não ocorrem problemas de múltiplas definições de variáveis.
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Em seguida, nas linhas 19 e 21, tem-se a declaração dos identificadores dos
certificados digitais. Por meio desses identificadores, é realizada a busca dos
certificados nas lojas (stores) correspondentes.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

namespace ClientConsole
{
class HWClient
{
// The keys from our sample certificates
public static string ClientBase64KeyId =
"gBfo0147lM6cKnTbbMSuMVvmFY4=";
public static string ServerBase64KeyId =
"bBwPfItvKp3b6TNDq+14qs58VJQ=";

Tabela 3 - Implementação da aplicação referencial (Aplicação de Console) - Parte 2.
Continuando com a Tabela 4, na linha 28, encontra-se a entrada principal para a
aplicação, a função Main. Foi necessário criar um objeto da própria classe para se
conseguir acesso aos métodos da mesma, o que é feito na linha 33. Da linha 35 a
37, estão as declarações das variáveis que irão conter tokens de Username, além
de um token para o certificado X.509 Server e outro para o certificado X.509 Client.
Na linha 40, foi criado um objeto para acesso ao Web Service Intermediário
WssServiceInt. Ressalta-se que, em vez de ser utilizado o nome normal da classe,
que seria WssServiceInt, acrescentou-se o sufixo Wse, que é uma espécie de
encapsulamento do próprio Web Service, mais o overhead necessário do WSE.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

/// <summary>
/// Main entry point for the client application.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
// We need to create a instance of our client
// The main function is static, so all we don't have direct access
// to our member functions
HWClient myClient = new HWClient();
UsernameToken userToken;
X509SecurityToken x509ClientToken;
X509SecurityToken x509ServerToken;
// Instantiate the WssServiceWse class.
WssServiceIntWse myService = new WssServiceIntWse();
// String for the response.
string response = "";

Tabela 4 - Implementação da aplicação referencial (Aplicação de Console) - Parte 3.
Na Tabela 5 (linha 45), obteve-se uma referência ao RequestSoapContext, que é a
própria mensagem SOAP que será enviada ao Web Service Intermediário.
Guardando essa referência em myContext, tem-se acesso ao objeto de modo
facilitado.
Em seguida, serão adicionados o Username (linha 49), a assinatura digital (linha 52)
e a criptografia (linha 59). A adição desses tokens é realizada sobre a mensagem
SOAP Request, por isso é adotada, como parâmetro, a variável myContext.
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O caso especial encontra-se na adição de criptografia à mensagem. Na linha 55, é
obtido o token com o certificado X.509 que será necessário para realizar a
criptografia.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

// Get the SoapContext object for the outgoing message.
SoapContext myContext = myService.RequestSoapContext;
// Adds username and password to the SOAP message
userToken = myClient.AddUsername(myContext);
// Adds an X.509 based certificate to the SOAP message
x509ClientToken = myClient.AddSignature(myContext);
// Here we get the X.509 Client Token to encrypt the SOAP message
x509ServerToken = myClient.GetSigningToken(ClientBase64KeyId);
// If we have a valid token, encrypt the message
if (x509ClientToken != null)
myClient.AddEncryption(myContext, x509ClientToken);

Tabela 5 - Implementação da aplicação referencial (Aplicação de Console) - Parte 4.
Na Tabela 6 (linha 64), é feita a chamada ao método ConsumeService do Web
Service Intermediário. Caso ocorra uma exceção, a mesma é tratada pelo try-catch
(linha 61 a linha 69). Finalmente a aplicação cliente espera pela entrada do usuário
para ser finalizada (linha 72).
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Try
{
// Call the Web method.
response = myService.ConsumeService();
}
catch(Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex.ToString());
}
Console.WriteLine(response);
Console.Read();
}

Tabela 6 - Implementação da aplicação referencial (Aplicação de Console) - Parte 5.
Em seguida, serão analisados, em detalhes, cada um dos métodos utilizados no
cliente. Primeiramente, na Tabela 7 encontra-se a função que adiciona criptografia à
mensagem SOAP. Por meio da classe EncryptedData, e utilizando o token com o
certificado X.509, a criptografia é adicionada, conforme a linha 79.
75
private void AddEncryption(SoapContext theContext, X509SecurityToken
76 theToken)
77
{
78
// Adds the token that will encrypt the SOAP message
79
theContext.Security.Elements.Add(
80
new EncryptedData(theToken));
81
}

Tabela 7 - Implementação da aplicação referencial (Aplicação de Console) - Parte 6.
Na Tabela 8, está a função que adiciona Username e Password à mensagem. Nas
linhas 86 e 87, encontra-se o username que será usado como teste. Esse usuário
(no exemplo chamado “teste”) deve estar registrado na máquina que realizará o
consumo do Web Sevice. Na linha 90, o token é criado, e, no seguimento, na linha
94, a mesma é adicionada à mensagem. Na linha 98, o token é registrado como
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uma assinatura da mensagem SOAP, o que completa a implementação de
autorização no Web Service.
82
Private UsernameToken AddUsername(SoapContext theContext)
83
{
84
// Sample username and password that will be checked in this case
85
// against windows valid users
86
string myName="ZATYRKO\\teste";
87
string myPwd="1234";
88
89
// Instantiate a new UsernameToken
90
UsernameToken myToken = new UsernameToken(myName, myPwd,
91 PasswordOption.SendPlainText);
92
93
// Add the token to the SoapContext.
94
theContext.Security.Tokens.Add(myToken);
95
96
// Generate a signature using the username token,
97
// and add the signature to the SoapContext.
98
theContext.Security.Elements.Add(new MessageSignature(myToken));
99
101
return myToken;
102
}
103

Tabela 8 - Implementação da aplicação referencial (Aplicação de Console) - Parte 7.
Na Tabela 9, está a função que adiciona uma assinatura digital à mensagem.
Inicialmente é necessário recuperar o certificado X.509 para assinar a mensagem.
Isso é mostrado na linha 107, na qual uma outra função (GetSigningToken) é
chamada. De posse do token, é necessário verificar se realmente há um token
válido ou não, conforme a verificação apontada na linha 109 a 111. Caso tenha-se
um token válido, na linha 115 o token é adicionado à mensagem. Na linha 116, o
token é registrado como uma assinatura da mensagem SOAP, o que completa a
implementação de autenticação no Web Service.
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Private X509SecurityToken AddSignature(SoapContext theContext)
{
// Tries to get a valid X.509 Client token
X509SecurityToken token = GetSigningToken(ClientBase64KeyId);
if (token == null)
throw new Exception(
"X.509 certificate could not be found!");
// Set up the message to use digital signatures
theContext.Security.Tokens.Add(token);
theContext.Security.Elements.Add(new MessageSignature(token));
return token;
}

Tabela 9 - Implementação da aplicação referencial (Aplicação de Console) - Parte 8.
Na Tabela 10, está a função que recupera o token relacionado ao certificado X.509.
Sabe-se que o certificado encontra-se no banco de certificados CurrentUserStore.
Sendo assim, criou-se um store que aponte para esse lugar, conforme a linha 127.
Em seguida, verifica-se se há permissão para abrir para leitura o store na linha 130.
Sendo assim, realiza-se a busca pelo certificado. Conforme apontado anteriormente,
utiliza-se a identificação do certificado (theId) para buscá-lo. Existem diversas
maneiras de se procurar um certificado, como: por meio do subject name, do subject
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string, entre outros. Se for achado um certificado que contenha a identificação
procurada, retorna-se o mesmo (linha 146).
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137 ) );
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
}
148
149 }
150

Private X509SecurityToken GetSigningToken(string theId)
{
X509SecurityToken token = null;
// Let's use the Current User store as base for our certificates
X509CertificateStore store = X509CertificateStore.
CurrentUserStore(X509CertificateStore.MyStore);
if (!store.OpenRead()) return null;
// We can search for a certificate using hash, key identifiers,
// subject name or subject string. As we know the client and server
// key identifiers, we will search using the key identifier.
X509CertificateCollection certs = store.
FindCertificateByKeyIdentifier( Convert.FromBase64String( theId
// If we found a valid certificate, set up the token with this cert.
if (certs.Count > 0)
{
token = new X509SecurityToken(certs[0]);
}
return token;
}

Tabela 10 - Implementação da aplicação referencial (Aplicação de Console) - Parte
9.

2.1.2 Web Service Intermediário (WssServiceInt)
O Web Service WssServiceInt é o Web Service Intermediário. Ele receberá o SOAP
Request que veio da aplicação cliente e será encarregado de chamar um segundo
Web Service (que contém a lógica de negócio) e de devolver um SOAP Response
ao cliente. A comunicação entre o Web Service Intermediário e o Web Service Final
não implementa a segurança de WSE, por se tratar de uma comunicação que
teoricamente será realizada em uma intranet protegida. Em seguimento, será
detalhado o funcionamento do código.
Inicialmente, devem-se incluir, como referências, os namespaces do WSE 2.0, que
estão disponíveis como Microsoft.Web.Services2, como mostra a Tabela 11.
Também foram adicionados os namespaces que possuem as classes de tokens e
do X.509 (linhas 5 a 8). Conforme mostrado no parágrafo anterior, também foram
incluídos os namespaces que contêm as classes necessárias para utilização de
Web Services sem WSE (linhas 2 e 3).
Na linha 10, há uma chamada caracterizada como Web Reference. Essa chamada
disponibiliza a classe remota do Web Service para que se possa instanciá-la na
aplicação cliente. Vê-se o nome localhost1 apenas porque o Web Service está
sendo executado na própria máquina, mas geralmente tem-se o nome do servidor
no lugar em que ele está hospedado.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

using System;
using
using
using
using
using
using

System.Web.Services;
System.Web.Services.Protocols;
Microsoft.Web.Services2;
Microsoft.Web.Services2.Security;
Microsoft.Web.Services2.Security.Tokens;
Microsoft.Web.Services2.Security.X509;

using WssServiceInt.localhost1;

Tabela 11 - Implementação da aplicação referencial (Web Service Intermediário) Parte 1.
Em continuidade, na Tabela 12, cria-se o namespace correspondente aplicação, no
caso WssServiceInt. A classe WssServiceInt herda a classe WebService, e assim há
um Web Service pronto para funcionar, utilizando Microsoft .NET (linha 22). Em
seguida, nas linhas 26 e 28, tem-se a declaração dos identificadores dos
certificados digitais. Por meio desses identificadores, é realizada a busca dos
certificados nas lojas (stores) correspondentes.
Na linha 31, criou-se uma referência para o objeto wssConsume, do tipo
ServiceConsume. Esse objeto será o responsável pela chamada ao Web Service
Final.
12 Namespace WssServiceInt
13 {
14
/// <summary>
15
/// A generic implementation of WS-Security for Microsoft .NET Web Services
16
/// This Web Service is a intermediate between the client request
17
/// and the final Web Service, which has the proper logic of the
18
/// application. In this Web Service we are responsible to check
19
/// the security credentials and based on that forward to the
20
/// next Web Service or deny access.
21
/// </summary>
22
public class WssServiceInt : System.Web.Services.WebService
23
{
24
// The keys from our sample certificates. These are the same as the
25 client keys.
26
public const string ClientBase64KeyId = "gBfo0147lM6cKnTbbMSuMVvmFY4=";
27
public const string ServerBase64KeyId = "bBwPfItvKp3b6TNDq+14qs58VJQ=";
28
// The target Web Service (to be consumed)
29
ServiceConsume wssConsume;
30
31

Tabela 12 - Implementação da aplicação referencial (Web Service Intermediário) Parte 2.
Na Tabela 13 seguinte, encontra-se a criação do objeto WssConsume dentro do
método construtor da classe WssServiceInt (linha 38).
32
33
34
35
36
37
38
39

Public WssServiceInt()
{
//CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Services Designer
InitializeComponent();
wssConsume = new ServiceConsume();
}

Tabela 13 - Implementação da aplicação referencial (Web Service Intermediário) Parte 3.

85

Na Tabela 14 adiante, apresenta-se o código gerado automaticamente pelo Web
Service Wizard do Microsoft Visual Studio .NET.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

#region Component Designer generated code
//Required by the Web Services Designer
private System.ComponentModel.IContainer components = null;
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if(disposing && components != null)
{
components.Dispose();
}
base.Dispose(disposing);
}
#endregion

Tabela 14 - Implementação da aplicação referencial (Web Service Intermediário) Parte 4.
Na Tabela 15 subseqüente, pode-se visualizar o método do Web Service
Intermediário, que é invocado pela aplicação cliente. A tag [WebMethod] (linha 68)
funciona como um exportador do método, o que o torna acessível.
Na linha 78, criou-se um token com username e senha, que pode ser verificada pelo
cliente. No exemplo em pauta, está sendo utilizado o username “teste”, com a senha
“1234”. Em seguida, na linha 83, o token é adicionado à mensagem. Na linha
seguinte, o token é registrado como uma assinatura da mensagem SOAP
Response.
68
[WebMethod]
69
public string ConsumeService()
70
{
71
string username = "";
72
string password = "";
73
bool IsSecured = false;
74
75
// We use a sample username and password combination that is valid on
76 the
77
// Windows environment
78
UsernameToken token = new UsernameToken("ZATYRKO\\teste", "1234",
79 PasswordOption.SendPlainText);
80
81
// Adds the username and password to the SOAP response that will be
82
// received by the client
83
ResponseSoapContext.Current.Security.Tokens.Add(token);
84
ResponseSoapContext.Current.Security.Elements.Add(new
85 MessageSignature(token));
86

Tabela 15 - Implementação da aplicação referencial (Web Service Intermediário) Parte 5.
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Dando seguimento, será analisada a mensagem recebida (SOAP Request) e será
verificado se os tokens de username e a assinatura digital são válidas. A
decriptografia dos dados é realizada automaticamente pelo WSE, ou seja, nesse
momento, já se tem a mensagem decriptografada. Esse é o principal papel do Web
Service Intermediário, proteger os dados que serão consumidos pelo acesso
indevido.
Cada elemento (token) de segurança está presente na mensagem SOAP recebida
(Tabela 16). Para se analisar o token de username e a assinatura digital, deve-se
percorrer todos os tokens presentes até se encontrar aquele que é procurado (linha
92).
Como se percebe na aplicação cliente, os tokens UsernameToken e
X509SecurityToken são do tipo MessageSignature, ou seja, basta que se busquem
elementos do tipo MessageSignature, como mostra a linha 95. Essa
MessageSignature é guardada na variável message para facilitar a compreensão do
código (linha 97).
Na linha 102, é verificado se o elemento é do tipo X509SecurityToken. Caso seja,
tem-se a certeza de que a mensagem SOAP foi assinada e digitalmente verificada.
Maiores verificações poderiam ser feitas, como a data de expiração do certificado,
entre outras. Para os objetivos dessa aplicação referencial, é suficiente saber que
existe a presença do token X509SecurityToken e que também a assinatura é válida
(linha 111).
Na linha 115, foi verificado se o elemento é do tipo UsernameToken. Caso seja, a
mensagem SOAP é validada para um usuário na máquina que realizou o SOAP
Request (isso devido à utilização do Windows Authentication). O username e a
senha ficam guardados em variáveis para serem validados posteriormente (linhas
120 e 121).
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

// To check if we have a correct/valid digital signed message and
also valid
// usernames, we need to iterate through all SecurityElements. Inside
this collection
// we will find the X509SecurityToken and also the UsernameToken.
foreach (ISecurityElement securityElement in
RequestSoapContext.Current.Security.Elements)
{
if (securityElement is MessageSignature)
{
MessageSignature message = (MessageSignature)securityElement;
// Check if it's a X509 token
if (message.SigningToken is X509SecurityToken)
{
// Here we can check different aspects of the certificate,
// like time expiration date. The X.509 certificate has
lots
// of properties that can be verified for validity.
// In our case, it's enough to know that the client sent
// a digitally certified message.
IsSecured = true;
}
// Check if we have the UsernameToken
if (message.SigningToken is UsernameToken)
{
// Gets the username and password for later use.
UsernameToken tokenTmp =
(UsernameToken)message.SigningToken;
username = tokenTmp.Username;
password = tokenTmp.Password;
}
}
}

Tabela 16 - Implementação da aplicação referencial (Web Service Intermediário) Parte 6.
Na Tabela 17, em seguimento, pode-se observar a última parte do método
ConsumeService. Nele, primeiramente, chama-se a função ValidateUser para
verificar se as variáveis username e senha contêm dados válidos no contexto da
aplicação (linha 129). Após esse passo, é verificado se a mensagem recebida
possuía uma assinatura digital válida (linha 135). Da linha 142 a 145, tem-se a
criptografia do SOAP Response, que utiliza o mesmo procedimento empregado na
aplicação cliente para critpografar a mensagem. Da linha 148 a 150, assina-se
digitalmente a mensagem, utilizando a chave privada do certificado servidor.
Finalmente, o método ConsumeService chama a função RealConsume, do Web
Service Final, no qual estão os dados “reais” da aplicação.
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125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

// Now we verify if the user and password are valid ones. We could
use access to
// a database to more precise validation, or even a XML file
containing valid users.
if (ValidateUser(username, password) == false)
{
return "Usuário sem permissão de acesso!";
}
// If the request does not have a signing token, deny the access.
if (!IsSecured)
{
return "Usuário sem permissão de acesso!";
}
// Everything is ok, so let's ask for encryption of the message
// to the client using a X.509 key
X509SecurityToken x509Token;
x509Token = GetCryptToken();
ResponseSoapContext.Current.Security.Elements.Add(new
EncryptedData(x509Token));
// Set up the message to use digital signatures
ResponseSoapContext.Current.Security.Tokens.Add(x509Token);
ResponseSoapContext.Current.Security.Elements.Add(new
MessageSignature(x509Token));
// Here we call the Web Service that contains the secured information
return wssConsume.RealConsume();
}

Tabela 17 - Implementação da aplicação referencial (Web Service Intermediário) Parte 7.
Na Tabela 18 seguinte, a função ValidateUser é apresentada. Nesse ponto, pode-se
fazer uma chamada a um banco de dados com usuários válidos no contexto da
aplicação, ou ainda utilizar um arquivo XML que contenha os usuários cadastrados
para o consumo do Web Service Final. Por razões de simplicidade, somente se
verifica se o usuário “teste” é quem está realizando o acesso ao Web Service
Intermediário (linha 158).
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Private bool
{
if ((user
{
return
}
else
{
return
}
}

ValidateUser(string user, string pwd)
== "ZATYRKO\\teste") && (pwd == "1234"))
true;

false;

Tabela 18 - Implementação da aplicação referencial (Web Service Intermediário) Parte 8.
Na Tabela 19, está a função que recupera o token relacionado ao certificado X.509.
Sabe-se que o certificado encontra-se no banco de certificados LocalMachineStore.
Sendo assim, criou-se um store que aponta para esse lugar, conforme a linha 174.
Em seguida, verificou-se a possibilidade de abrir para leitura o store na linha 177.
Após tal procedimento, realizou-se a busca pelo certificado. Conforme apontado
anteriormente, foi utilizada a identificação do certificado (ServerBase64KeyId) para
buscá-lo. Existem diversas maneiras de se procurar um certificado, como o subject
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name, o subject string, entre outros. Se for encontrado um certificado que possua a
identificação que se procura, resgata-se o mesmo (linha 194).
168
Private X509SecurityToken GetCryptToken()
169
{
170
X509SecurityToken token = null;
171
172
// As we are running the Web Service code here, we must
173
// use the Local Machine store as base for our certificates now
174
X509CertificateStore store = X509CertificateStore.
175
LocalMachineStore(X509CertificateStore.MyStore);
176
177
if (!store.OpenRead()) return null;
178
179
// We can search for a certificate using hash, key identifiers,
180
// subject name or subject string. As we know the client and server
181
// key identifiers, we will search using the key identifier.
182
X509CertificateCollection certs = store.
183
FindCertificateByKeyIdentifier( Convert.FromBase64String(
184 ServerBase64KeyId ) );
185
186
187
// If we found a valid certificate, set up the token with this cert.
188
if (certs.Count > 0)
189
{
190
token = new X509SecurityToken(certs[0]);
191
}
192
193
return token;
}
194
195
}
196 }
197

Tabela 19 - Implementação da aplicação referencial (Web Service Intermediário) Parte 9.

2.1.3 Web Service Final (WssServiceConsume)
O Web Service WssServiceFinal é o Web Service no qual se encontra a lógica de
negócio do sistema. Ele receberá o SOAP Request que é proveniente do Web
Service Intermediário e deverá retornar o SOAP Response com algum dado que
seja de interesse do cliente. Em continuidade, será detalhado o funcionamento do
código.
Inicialmente, devem-se incluir as referências necessárias para utilização de Web
Services sem WSE (linhas 1 a 7), conforme mostra a Tabela 20.
1
2
3
4
5
6
7
8

using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Diagnostics;
System.Web;
System.Web.Services;

Tabela 20 - Implementação da aplicação referencial (Web Service Final) - Parte 1.
Na Tabela 21 seguinte, criou-se o namespace correspondente à aplicação, no caso
WssServiceConsume. Também apresenta-se o construtor da classe.
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9 Namespace WssServiceConsume
10 {
11
/// <summary>
12
/// This Web Service contains the information required by the client app
13
/// </summary>
14
public class ServiceConsume : System.Web.Services.WebService
15
{
16
public ServiceConsume()
{
17
18
//CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Services Designer
19
InitializeComponent();
20
}
21
22

Tabela 21 - Implementação da aplicação referencial (Web Service Final) - Parte 2.
Na Tabela 22 subseqüente, encontra-se o código gerado automaticamente pelo
Web Service Wizard do Microsoft Visual Studio .NET.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

#region Component Designer generated code
//Required by the Web Services Designer
private IContainer components = null;
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if(disposing && components != null)
{
components.Dispose();
}
base.Dispose(disposing);
}
#endregion

Tabela 22 - Implementação da aplicação referencial (Web Service Final) - Parte 3.
Na Tabela 23, em seqüência, encontra-se o método que será consumido. Dentro da
função RealConsume, encontra-se toda a parte de negócio do sistema. Nessa
aplicação referencial, simplesmente retorna-se uma mensagem que indica que o
serviço foi consumido com sucesso, no caso “Mensagem Consumida!”.
50
51
52
53
54
55
56 }

[WebMethod]
public string RealConsume()
{
return "Mensagem consumida!";
}
}

Tabela 23 - Implementação da aplicação referencial (Web Service Final) - Parte 4.
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2.2 Implementação da Aplicação Exemplo
No seguimento, é apresentada e comentada a implementação da aplicação
WssAuto feita em linguagem C# (plataforma Microsoft .NET), mostrada em 5.6.

2.2.1 Aplicação Cliente (SistemaMontadora)
A aplicação cliente no WssAuto é praticamente igual à exposta no código
ConsoleClient.cs (apresentado no item 2.1.1 de Anexos). A única diferença está na
forma que o projeto foi criado. Na aplicação referencial, tinha-se um projeto de
console, ou seja, a execução ocorria no prompt de comando do Windows. No
sistema WssAuto, tem-se uma aplicação ASP.NET Web Application.
Nas próximas tabelas, serão mostradas quais foram as alterações realizadas sobre
a aplicação referencial. Recomenda-se a verificação das próximas listagens em
conjunto com as apresentadas na listagem da aplicação referencial.
Na Tabela 24, está a chamada ao Web Service Intermediário do sistema WssAuto.
Somente foi substituída a linha 40, da Tabela 4, pelo Web Service
WsValidacaoWse.
1
2

// Instantiate the WsValidacao class.
WsValidacaoWse wsVal = new WsValidacaoWse();

Tabela 24 - Implementação da aplicação WssAuto (Aplicação Cliente) - Parte 1.
Na Tabela 25, está a chamada para a função que adiciona o token UsernameToken
à mensagem SOAP. Foi substituída a linha 49, da Tabela 5, para que a mesma
contemple os valores que foram capturados pelo formulário ASPX (no caso, os
TextBox’s User e Password).
1
2

// Adds username and password to the SOAP message
userToken = AddUsername(myContext, User.Value, Password.Value);

Tabela 25 - Implementação da aplicação WssAuto (Aplicação Cliente) - Parte 2.
Na Tabela 26, na linha 4, é feita a chamada ao método ConsumeService do
Web Service Intermediário. Somente foi substituída a linha 64, da Tabela 6, para
que a chamada ao Web Service Intermediário contemple o novo sistema WssAuto.
No caso, é preciso passar o valor do part number, que é o propósito dessa
aplicação.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Try
{
// Call the Web method.
LabelVal.Text = wsVal.ConsumeService(PartNumber.Value);
}
catch(Exception ex)
{
LabelError.Text = "Error.";
}

Tabela 26 - Implementação da aplicação WssAuto (Aplicação Cliente) - Parte 3.
Na Tabela 27, temos a nova implementação da função AddUsername. A diferença
em relação à aplicação referencial é que, nessa implementação, a função recebe
duas strings com os valores de username e senha. Conforme código na linha 9,
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deve-se concatenar o nome do usuário que a função recebeu, com o nome da
máquina que cria o SOAP Request (cliente).
1
private UsernameToken AddUsername(SoapContext theContext, string myName,
2 string myPwd)
3
{
4
// basic checking
5
if ((myPwd == "") || (myName == "") )
6
return null;
7
8
// we must append the name of this machine
9
myName = "ZATYRKO\\" + myName;
10
11
// Instantiate a new UsernameToken
12
UsernameToken myToken = new UsernameToken(myName, myPwd,
13 PasswordOption.SendPlainText);
14
15
// Add the token to the SoapContext.
16
theContext.Security.Tokens.Add(myToken);
17
18
// Generate a signature using the username token,
19
// and add the signature to the SoapContext.
20
theContext.Security.Elements.Add(new MessageSignature(myToken));
21
22
return myToken;
23
}

Tabela 27 - Implementação da aplicação WssAuto (Aplicação Cliente) - Parte 4.

2.2.2 Web Service Intermediário (WssApp)
O Web Service WssApp é o Web Service Intermediário no WssAuto. Ele receberá o
SOAP Request que veio da aplicação cliente e será encarregado de chamar um
segundo Web Service (que contém a lógica de negócio) e devolver um SOAP
Response ao cliente. A comunicação entre o Web Service Intermediário e o Web
Service Final não implementa a segurança de WSE, por se tratar de uma
comunicação que, teoricamente, será realizada em uma intranet protegida. Em
seguida, será detalhado o funcionamento do código.
Na Tabela 28, está a criação do objeto que fará a chamada ao Web Service
Intermediário. A linha 38, da Tabela 13, foi substituída para que seja utilizado o
nome correto do Web Service, no caso WsParceiro (linha 10).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

// The target Web Service (to be consumed)
WsParceiro wssConsume;
public WsValidacao()
{
//CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Services Designer
InitializeComponent();
wssConsume = new WsParceiro();
}

Tabela 28 - Implementação da aplicação WssAuto (Web Service Intermediário) Parte 1.
O método do Web Service Intermediário ConsumeService, nesse caso, apresenta
um parâmetro (Tabela 29), partNumber, o qual será encaminhado ao Web Service
Final, caso a validação ocorra com sucesso.
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1
2

[WebMethod]
public string ConsumeService(string partNumber)

Tabela 29 - Implementação da aplicação WssAuto (Web Service Intermediário) Parte 2.
Na Tabela 30, ocorre o consumo do Web Service Final, que recuperará o valor do
partNumber fornecido.
1
2

// Here we call the Web Service that contains the secured information
return wssConsume.GetPartValue(partNumber);

Tabela 30 - Implementação da aplicação WssAuto (Web Service Intermediário) Parte 3.
Na Tabela 31, temos a nova função ValidateUser. Ela funciona exatamente como a
apresentada na aplicação referencial, sendo que somente foram adicionados mais
usuários, ou seja, todos eles têm acesso ao Web Service Final (linhas 5 a 12).
visualizado anteriormente, pode-se fazer uma chamada a um banco de dados com
usuários válidos no contexto da aplicação, ou, ainda, utilizar um arquivo XML que
contenha os usuários cadastrados para o consumo do Web Service Final.
1 Private bool ValidateUser(string user, string pwd)
2
{
3
// Check if the user belongs to the allowed group of users
4
// that can access the web service
5
if (((user == "ZATYRKO\\jribeiro") && (pwd == "8531")) ||
6
((user == "ZATYRKO\\csilva") && (pwd == "7952")) ||
7
((user == "ZATYRKO\\teste") && (pwd == "1234")) ||
8
((user == "ZATYRKO\\jconte") && (pwd == "7510")) ||
9
((user == "ZATYRKO\\mmadalena") && (pwd == "6408")) ||
10
((user == "ZATYRKO\\jcristo") && (pwd == "7231")) ||
11
((user == "ZATYRKO\\linacio") && (pwd == "1854")) ||
12
((user == "ZATYRKO\\gbundchen") && (pwd == "2474")))
13
{
14
return true;
}
15
16
else
17
{
18
return false;
19
}
20
}

Tabela 31 - Implementação da aplicação WssAuto (Web Service Intermediário) Parte 4.

2.2.3 Web Service Final (WsParceiro)
O Web Service WsParceiro é o Web Service no qual se encontra a lógica de
negócio do sistema. Ele receberá o SOAP Request que é proveniente do Web
Service Intermediário e deverá retornar o SOAP Response com o valor do
PartNumber requisitado, caso tal valor exista. No seguimento, serão apresentadas
as alterações necessárias, realizadas conforme o código da aplicação referencial.
O namespace deve ser alterado de WssServiceConsume para WsParceiro. A
alteração é feita automaticamente, desde que seja criado um novo projeto em vez
de utilizar o projeto da aplicação referencial (o que é altamente recomendado).
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O que foi percebido inicialmente, ao ser analisado o código exposto na Tabela 32,
foi a presença de várias constantes, que indicam os códigos (linhas 4 a 8) e de
valores (linhas 4 a 15) de cada part number. Mais uma vez, poderia utilizar-se o
acesso a um banco de dados com esses valores, mas para fins de clareza, foi
usada a presente lista, com códigos e valores fictícios.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Public class WsParceiro :
{
// Part numbers codes
const string PART1CODE
const string PART2CODE
const string PART3CODE
const string PART4CODE
const string PART5CODE

System.Web.Services.WebService
=
=
=
=
=

// Part numbers values
const string PART1VALUE
const string PART2VALUE
const string PART3VALUE
const string PART4VALUE
const string PART5VALUE

"001836597818";
"001836597819";
"001836597820";
"001836597821";
"001836597822";
=
=
=
=
=

"120,25";
"59,00";
"79,80";
"341,00";
"180,50";

Tabela 32 - Implementação da aplicação WssAuto (Web Service Final) - Parte 1.
Subseqüentemente, na Tabela 33, encontra-se o método do Web Service que será
consumido (GetPartValue). Esse método recebe como parâmetro uma string, com o
part number, e devolve uma outra string com o valor do referido part number. Caso o
código seja igual ao declarado em alguma constante, o valor correspondente é
restaurado; caso contrário, o método retorna a string “Produto não encontrado!”.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

[WebMethod]
public string GetPartValue(string partNumber)
{
string value = "";
switch(partNumber)
{
case PART1CODE:
value = PART1VALUE;
break;
case PART2CODE:
value = PART2VALUE;
break;
case PART3CODE:
value = PART3VALUE;
break;
case PART4CODE:
value = PART4VALUE;
break;
case PART5CODE:
value = PART5VALUE;
break;
default:
// part number not found
value = "Produto não encontrado!";
break;
}
return value;
}

Tabela 33 - Implementação da aplicação WssAuto (Web Service Final) - Parte 2.

95

3 ARQUIVOS COMPLEMENTARES DA APLICAÇÃO REFERENCIAL
Nesse capítulo, são apresentados alguns arquivos complementares da aplicação
referencial, que não foram citados no capítulo 2 de Anexos. São trabalhadas todas
as mensagens SOAP utilizadas na comunicação entre os Web Services (SOAP
Request e SOAP Response). Também é mostrado um arquivo WSDL dessa
aplicação.

3.1 Mensagens SOAP
Nesse item, são vistas as mensagens SOAP da aplicação referencial.
Primeiramente são indicadas as mensagens SOAP entre o cliente e o Web Service
Intermediário, e, em seguida, as mensagens SOAP entre o Web Service
Intermediário e o Web Service Final.

3.1.1 Mensagens entre o cliente e o Web Service Intermediário
Em continuidade, são trabalhadas as duas mensagens SOAP de comunicação entre
o cliente e o Web Service Intermediário (SOAP Request e SOAP Response).
• SOAP Request
Mensagem SOAP enviada do cliente para o Web Service Intermediário.
Subseqüentemente será apontada a mensagem SOAP Request.
Na Tabela 34, é apresentado o token TimeStamp (linhas 22 a 26). Esse token é
utilizado como estampilha temporal, que é uma prova documental de que um
determinado evento ocorreu em uma data e hora específica.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wsswssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
<soap:Header>
<wsa:Action wsu:Id="Id-43316402-3c97-444e-81e8efc56e0af1ed">http://tempuri.org/ConsumeService</wsa:Action>
<wsa:MessageID wsu:Id="Id-4b7dee06-06b2-4b72-bbf1e6e9f295f8dc">uuid:c4b3d5fa-9975-47ac-957c-e2ce41d9499e</wsa:MessageID>
<wsa:ReplyTo wsu:Id="Id-53d91888-83ca-4e09-a029-07761032cd65">
<wsa:Address>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing/role/anonymous</
wsa:Address>
</wsa:ReplyTo>
<wsa:To wsu:Id="Id-42866264-74b3-463f-aa5bce4d31d7fa17">http://localhost/WssServiceInt/WebServiceInterm.asmx</wsa:To>
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1">
<wsu:Timestamp wsu:Id="Timestamp-f6bdb411-ad7a-4f9f-a1b332fccdf3e2d8">
<wsu:Created>2006-01-27T03:48:51Z</wsu:Created>
<wsu:Expires>2006-01-27T03:53:51Z</wsu:Expires>
</wsu:Timestamp>

Tabela 34 - Mensagem SOAP enviada do cliente para o Web Service Intermediário Parte 1.
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Na Tabela 35, é apresentado o token UsernameToken. Esse token é utilizado para a
identificação de utilizador da mensagem SOAP. Na linha 30, é visto o nome do
usuário e, nas linhas 31 e 32, a senha do usuário que está utilizando o serviço.
27
<wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://docs.oasis28 open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
29 wsu:Id="SecurityToken-fd4a3f05-768c-4072-ba31-c6e2847559a5">
30
<wsse:Username>ZATYRKO\teste</wsse:Username>
31
<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis32 200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">1234</wsse:Password>
33
<wsse:Nonce>d7GtuUQjNCWiRqVqGwud5g==</wsse:Nonce>
34
<wsu:Created>2006-01-27T03:48:51Z</wsu:Created>
35
</wsse:UsernameToken>

Tabela 35 - Mensagem SOAP enviada do cliente para o Web Service Intermediário Parte 2.
O WSE pode ser usado para definir um símbolo binário personalizado, para
encapsular as credenciais de segurança personalizadas, que são utilizadas para
criptografar e decriptografar mensagens. A classe do remetente deve ser obtida a
partir da classe BinarySecurityToken, para encapsular as credenciais de segurança
personalizadas e para criptografar a mensagem. Na Tabela 36, encontra-se o token
BinarySecurityToken e o código binário associado.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

<wsse:BinarySecurityToken ValueType="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"
EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soapmessage-security-1.0#Base64Binary" xmlns:wsu="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
wsu:Id="SecurityToken-65d45c0d-02b4-4249-a85dea2cddc481aa">MIIBxDCCAW6gAwIBAgIQxUSXFzWJYYtOZnmmuOMKkjANBgkqhkiG9w0BAQQFADAW
MRQwEgYDVQQDEwtSb290IEFnZW5jeTAeFw0wMzA3MDgxODQ3NTlaFw0zOTEyMzEyMzU5NTlaMB8xHT
AbBgNVBAMTFFdTRTJRdWlja1N0YXJ0Q2xpZW50MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC+
L6aB9x928noY4+0QBsXnxkQE4quJl7c3PUPdVu7k9A02hRG481XIfWhrDY5i7OEB7KGW7qFJotLLeM
ec/UkKUwCgv3VvJrs2nE9xO3SSWIdNzADukYh+Cxt+FUU6tUkDeqg7dqwivOXhuOTRyOI3HqbWTbum
aLdc8jufz2LhaQIDAQABo0swSTBHBgNVHQEEQDA+gBAS5AktBh0dTwCNYSHcFmRjoRgwFjEUMBIGA1
UEAxMLUm9vdCBBZ2VuY3mCEAY3bACqAGSKEc+41KpcNfQwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADQQAfIbnMPVYk
NNfX1tG1F+qfLhHwJdfDUZuPyRPucWF5qkh6sSdWVBY5sT/txBnVJGziyO8DPYdu2fPMER8ajJfl</
wsse:BinarySecurityToken>

Tabela 36 - Mensagem SOAP enviada do cliente para o Web Service Intermediário Parte 3.
Na Tabela 37, é apresentada a especificação XML Encryption. Para Leung (2003),
essa especificação é utilizada para realizar a cifração (codificação de dados com
chaves), o que torna a conversação entre o cliente e o Web Service Intermediário
secreta (nenhuma outra pessoa consegue decodificar o conteúdo dos dados
transitando entre os dois computadores).
O elemento <EncryptionMethod> (linhas 52 e 53) especifica o algoritmo usado para
criptografar os dados. O conteúdo do elemento <EncryptionMethod> é determinado
pelo valor do atributo Algorithm, que é um URI que especifica o algoritmo de uma
criptografia particular.
O elemento <CipherData> (linha 61) é um elemento exigido que age como um
recipiente para os dados codificados. Os dados podem aparecer como um elemento
<CipherValue> ou um elemento <CipherReference>. O conteúdo do elemento
<CipherValue> (linhas 62 a 64) é uma versão base64-encoded dos dados
criptografados.
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Se o elemento <CipherReference> aparece (linhas 66 a 69), então ele especifica um
recurso que pode ser processado para entender os dados criptografados. O
elemento <CipherReference> usa um atributo de URI para especificar o recurso
para o processamento.
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60
61
62
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64
65
66
67
68
69
70

<xenc:EncryptedKey xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
<xenc:EncryptionMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5" />
<KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<wsse:SecurityTokenReference>
<wsse:Reference URI="#SecurityToken-65d45c0d-02b4-4249-a85dea2cddc481aa" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" />
</wsse:SecurityTokenReference>
</KeyInfo>
<xenc:CipherData>
<xenc:CipherValue>KyJ7E1w2l9ywGn0WzbdmKwgkrSbbaz5jSt47Fz7WmsW6pGPa3h8+RX6Q4fp4
8qZ6UC2Dt4ds5Sv+efAzCV6Bu20/WbCbRekfD8eVikfbiU7dnOWM4wuhccoG6jl4rymaAiQJ+uOkdX
0xFxiPkhjFORnT368QwxYRR3Qn6cRjb94=</xenc:CipherValue>
</xenc:CipherData>
<xenc:ReferenceList>
<xenc:DataReference URI="#EncryptedContent-f4e24f79-6923-49b0b26e-bb942c920325" />
</xenc:ReferenceList>
</xenc:EncryptedKey>

Tabela 37 - Mensagem SOAP enviada do cliente para o Web Service Intermediário Parte 4.
Na Tabela 38, é mostrado o token Signature. Esse token é utilizado para a
assinatura digital da mensagem SOAP.
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<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsasha1" />
<Reference URI="#Id-43316402-3c97-444e-81e8-efc56e0af1ed">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>K3A/Pn6Ibst8ob/ikp+Blfk0nhA=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-4b7dee06-06b2-4b72-bbf1-e6e9f295f8dc">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>c0aJUKywQ2HzTJsynX2ZGPb61m0=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-53d91888-83ca-4e09-a029-07761032cd0u53 ?">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>T6HMIikxVU6s+cO/rIPs643tTNk=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-42866264-74b3-463f-aa5b-ce4d31d7fa17">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
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/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>BL+IKcC9CZTzLQ1Fr4LFbcYy5KE=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Timestamp-f6bdb411-ad7a-4f9f-a1b3-32fccdf3e2d8">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>u7/CxJUj86kEjissyGQtKzSt5rQ=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-a187899e-cd4d-4fb2-b985-d9d8ae4d9ee6">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>eS82GfrNu6xB+BZ+McmqD5W/oPY=</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>lOeN8Qa+rAgCetkvzJfO//5MMRmKVUE+97cGKBfvs4VLNpQ5iyLD4bzg7DS9fp
3t6IyqpNV9nj2RTB0gCVdjlxkcpAuFhlRetc/TLRjL/BQRBN4tO2LZlnfbD/mPcM2/qULgx2o8YgrS
ZcL7OiWMlNFKNt7UiuzlwsoKe60y3gg=</SignatureValue>
<KeyInfo>
<wsse:SecurityTokenReference>
<wsse:Reference URI="#SecurityToken-65d45c0d-02b4-4249-a85dea2cddc481aa" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" />
</wsse:SecurityTokenReference>
</KeyInfo>
</Signature>
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />
<SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#hmac-sha1" />
<Reference URI="#Id-43316402-3c97-444e-81e8-efc56e0af1ed">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>K3A/Pn6Ibst8ob/ikp+Blfk0nhA=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-4b7dee06-06b2-4b72-bbf1-e6e9f295f8dc">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>c0aJUKywQ2HzTJsynX2ZGPb61m0=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-53d91888-83ca-4e09-a029-07761032cd65">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>T6HMIikxVU6s+cO/rIPs643tTNk=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-42866264-74b3-463f-aa5b-ce4d31d7fa17">
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<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>BL+IKcC9CZTzLQ1Fr4LFbcYy5KE=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Timestamp-f6bdb411-ad7a-4f9f-a1b3-32fccdf3e2d8">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>u7/CxJUj86kEjissyGQtKzSt5rQ=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-a187899e-cd4d-4fb2-b985-d9d8ae4d9ee6">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>eS82GfrNu6xB+BZ+McmqD5W/oPY=</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>imwL5hqc5XD9CK0LvwCcm9Gs1DA=</SignatureValue>
<KeyInfo>
<wsse:SecurityTokenReference>
<wsse:Reference URI="#SecurityToken-fd4a3f05-768c-4072-ba31c6e2847559a5" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401wss-username-token-profile-1.0#UsernameToken" />
</wsse:SecurityTokenReference>
</KeyInfo>
</Signature>
</wsse:Security>
</soap:Header>

Tabela 38 - Mensagem SOAP enviada do cliente para o Web Service Intermediário Parte 5.
Na Tabela 39, é apresentado o corpo da mensagem SOAP. Nesse caso, como está
sendo utilizada a especificação XML Encryption, a mensagem encontra-se
criptografada por meio do elemento <EncryptedData> (linhas 221 a 223), que é
responsável por susbstituir os dados originais pelos dados criptografados. Os
elementos utilizados aqui são os mesmos utilizados na tabela 37: elemento
<EncryptionMethod> (linhas 224 e 225), o elemento <CipherData> (linhas 226 a
229) e o elemento <CipherValue> (linhas 227 e 228).
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<soap:Body wsu:Id="Id-a187899e-cd4d-4fb2-b985-d9d8ae4d9ee6">
<xenc:EncryptedData Id="EncryptedContent-f4e24f79-6923-49b0-b26ebb942c920325" Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
<xenc:EncryptionMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc" />
<xenc:CipherData>
<xenc:CipherValue>pDYsdTemxjYWHLuBE6wWYjahYr31gIdZaEmUqAGu5lniIr9UveFjRrwRB7+4
voNYJHrPxTmj7NOTE+JQtpp1VA==</xenc:CipherValue>
</xenc:CipherData>
</xenc:EncryptedData>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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Tabela 39 - Mensagem SOAP enviada do cliente para o Web Service Intermediário Parte 6.
• SOAP Response
Mensagem SOAP do Web Service Intermediário para o cliente. Essa mensagem
possui os mesmos elementos da mensagem SOAP Request citada anteriormente.
Subseqüentemente será apontada a mensagem SOAP Response.
Na Tabela 40, é mostrado o token TimeStamp (linhas 20 a 25). Esse token é
utilizado como estampilha temporal, que é uma prova documental de que um
determinado evento ocorreu em uma data e hora específica.
1
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wsswssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
<soap:Header>
<wsa:Action wsu:Id="Id-14ea80a3-12aa-41c6-8920e8e8a32a980d">http://tempuri.org/ConsumeServiceResponse</wsa:Action>
<wsa:MessageID wsu:Id="Id-e0501e93-f853-423c-925915e2e366aa23">uuid:b1903668-2558-40d9-809c-514f883e055a</wsa:MessageID>
<wsa:RelatesTo wsu:Id="Id-11f006d3-7ec8-4bfa-80067e5441886911">uuid:c4b3d5fa-9975-47ac-957c-e2ce41d9499e</wsa:RelatesTo>
<wsa:To wsu:Id="Id-054e9498-57b5-4469-9305e51a640f6e1d">http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing/role/
anonymous</wsa:To>
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1">
<wsu:Timestamp wsu:Id="Timestamp-7c3390c9-b5b8-4690-a33762bbdc76313a">
<wsu:Created>2006-01-27T03:48:56Z</wsu:Created>
<wsu:Expires>2006-01-27T03:53:56Z</wsu:Expires>
</wsu:Timestamp>

Tabela 40 - Mensagem SOAP enviada do Web Service Intermediário para o cliente Parte 1.
Na Tabela 41, é trabalhado o token UsernameToken. Esse token é utilizado para a
identificação de utilizador da mensagem SOAP. Na linha 29, é apresentado o nome
do usuário, e, nas linhas 30 e 31, a senha do usuário que está utilizando o serviço.
26
<wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://docs.oasis27 open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
28 wsu:Id="SecurityToken-0b4bca30-6e33-4542-b963-a70bd6cd2c9d">
29
<wsse:Username>ZATYRKO\teste</wsse:Username>
30
<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis31 200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">1234</wsse:Password>
32
<wsse:Nonce>ljdOyEiAiT7orIXRCnYBTw==</wsse:Nonce>
33
<wsu:Created>2006-01-27T03:48:56Z</wsu:Created>
34
</wsse:UsernameToken>

Tabela 41 - Mensagem SOAP enviada do Web Service Intermediário para o cliente Parte 2.
Na Tabela 42, encontram-se o token BinarySecurityToken e o código binário
associado.
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50

<wsse:BinarySecurityToken ValueType="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"
EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soapmessage-security-1.0#Base64Binary" xmlns:wsu="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
wsu:Id="SecurityToken-64238b2a-14df-450b-acf134ba02bac811">MIIBxDCCAW6gAwIBAgIQYpjr4FOk3IFNSd3lJj6ItzANBgkqhkiG9w0B
AQQFADAWMRQwEgYDVQQDEwtSb290IEFnZW5jeTAeFw0wMzA3MDgxODQ4MTBaFw0zOTEyMz
EyMzU5NTlaMB8xHTAbBgNVBAMTFFdTRTJRdWlja1N0YXJ0U2VydmVyMIGfMA0GCSqGSIb3
DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDLkqglArInukRlDwXbcjN3zxfsjeaLd+IvfyD5o35pUjpTkP
wPXmApScr8UVQxB5JDRSVlMz1lUQ6CBLFLGIAQOpbPKn2oul3VmKAf9nRQf9PLU+biWozZ
XkhebIya43D75r5+5NUq1RbQiCC4qIobRqUdg6adujBY333wJy4YgwIDAQABo0swSTBHBg
NVHQEEQDA+gBAS5AktBh0dTwCNYSHcFmRjoRgwFjEUMBIGA1UEAxMLpu109?9vdCBBZ2Vu
Y3mCEAY3bACqAGSKEc+41KpcNfQwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADQQAGSGNKz1gZqbXN8JYl0P
QM7ngkHfW1mQ88NRYADmoHw5A/rUZDHAPs5HLSn3i5iXlRwT91v3SU6iuaAid+Mwyq
</wsse:BinarySecurityToken>

Tabela 42 - Mensagem SOAP enviada do Web Service Intermediário para o cliente Parte 3.
Na Tabela 43, é encontrada a especificação XML Encryption. Para Leung (2003),
essa especificação é utilizada para realizar a cifração (codificação de dados com
chaves), tornando a conversação entre o cliente e o Web Service Intermediário
secreta (nenhuma outra pessoa consegue decodificar o conteúdo dos dados
transitando entre os dois computadores).
O elemento <EncryptionMethod> (linhas 52 e 53) especifica o algoritmo usado para
criptografar os dados. O conteúdo do elemento <EncryptionMethod> é determinado
pelo valor do atributo Algorithm, que é um URI que especifica o algoritmo de uma
criptografia particular.
O elemento <CipherData> (linha 63) é um elemento exigido que age como um
recipiente para os dados codificados. Os dados podem aparecer como um elemento
<CipherValue>, ou como um elemento <CipherReference>. O conteúdo do elemento
<CipherValue> (linhas 64 a 67) é uma versão base64-encoded dos dados
criptografados.
Se o elemento <CipherReference> surge (linhas 68 a 71), então ele aponta um
recurso que pode ser processado para entender os dados criptografados. O
elemento <CipherReference> usa um atributo de URI para identificar o recurso para
o processamento.
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<xenc:EncryptedKey xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
<xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/
xmlenc#rsa-1_5" />
<KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<wsse:SecurityTokenReference>
<wsse:KeyIdentifier ValueType="http://docs.oasis-open.org/
wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509SubjectKeyIdentifier"
EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soapmessage-security1.0#Base64Binary">bBwPfItvKp3b6TNDq+14qs58VJQ=</wsse:KeyIdentifier>
</wsse:SecurityTokenReference>
</KeyInfo>
<xenc:CipherData>
<xenc:CipherValue>XDAgjSmFbXubmA5OPVR6wAd6jouJdNuXUNM5xMtLt0/ua2mXOMu1
54GF6XQ81wapcBDe9BAt+3jLloeAnZdIRU7ApT7slEE8sZosvI0J6aqmnGAskdfiYoTlbP
KKyu2BgBXoNbvaKA7/6+9TI2V+2B_1mzmu2atyh6Un62Q6UPw=</xenc:CipherValue>
</xenc:CipherData>
<xenc:ReferenceList>
<xenc:DataReference URI="#EncryptedContent-93385def-975d411e-b57d-4b4994b494d6" />
</xenc:ReferenceList>
</xenc:EncryptedKey>
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Tabela 43 - Mensagem SOAP enviada do Web Service Intermediário para o cliente Parte 4.
Na Tabela 44, é detalhado o token Signature. Esse token é utilizado para a
assinatura digital da mensagem SOAP.
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<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsasha1" />
<Reference URI="#Id-14ea80a3-12aa-41c6-8920-e8e8a32a980d">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>NkeITDtNm1Od57CYuxJSAdJ/EfE=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-e0501e93-f853-423c-9259-15e2e366aa23">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>Be87B6FAtvwFtI6qXU+TYM8HYpA=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-11f006d3-7ec8-4bfa-8006-7e5441886911">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>Ohwd/CZwc05w83fIJnOaIkeuHHc=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-054e9498-57b5-4469-9305-e51a640f6e1d">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>4OpoxiQLjFzrzJkxiO9p3RbKP9Y=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Timestamp-7c3390c9-b5b8-4690-a337-62bbdc76313a">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>dMDC55GVP8jnMMegBjOHE2mg4sg=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-fcc47c7a-9422-42c9-ade5-a53296f3e75d">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>rNoPbkY4skaK6NvKqe754na/jzA=</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>HpBU+q5KleOTk2pHPZuKAo3rnptCaXbeDzjA4BlQ0QVZAt
H0tKBTAK+sN9fWGUeBLLC0xu7jov+EirtgnFUB183sq2T9ka0ZlNUqKGDT0w5LMu4h34qXm
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mTMlVprO/20fI17jBuR3S09FCB8N6devcBY5Ghph8Q8BwJI1CaisvU=</SignatureValue>
<KeyInfo>
<wsse:SecurityTokenReference>
<wsse:Reference URI="#SecurityToken-64238b2a-14df-450b-acf134ba02bac811" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" />
</wsse:SecurityTokenReference>
</KeyInfo>
</Signature>
<xenc:EncryptedKey xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
<xenc:EncryptionMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5" />
<KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<wsse:SecurityTokenReference>
<wsse:Reference URI="#SecurityToken-64238b2a-14df-450b-acf134ba02bac811" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" />
</wsse:SecurityTokenReference>
</KeyInfo>
<xenc:CipherData>
<xenc:CipherValue>acZCmQXbz/SU/I28mKpb3KC5gCTvxN5b4oR8oaXK
Vx/QvtelmQU3rnpDmnBEeTIyQTF9HsppnmvE18W8OR6VHvSwP7n2XrTYqrReLAkam/qd2c
+e7irlllq0cz3UorqSO6Xri5NmvYWkqcxTmECuE25czuNjHuCJUQ7SCFH5jmI=
</xenc:CipherValue>
</xenc:CipherData>
<xenc:ReferenceList>
<xenc:DataReference URI="#EncryptedContent-beef3f0b-a03e-41e4acd3-e672b84e3715" />
</xenc:ReferenceList>
</xenc:EncryptedKey>
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />
<SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#hmac-sha1" />
<Reference URI="#Id-14ea80a3-12aa-41c6-8920-e8e8a32a980d">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>NkeITDtNm1Od57CYuxJSAdJ/EfE=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-e0501e93-f853-423c-9259-15e2e366aa23">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>Be87B6FAtvwFtI6qXU+TYM8HYpA=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-11f006d3-7ec8-4bfa-8006-7e5441886911">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>Ohwd/CZwc05w83fIJnOaIkeuHHc=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-054e9498-57b5-4469-9305-e51a640f6e1d">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
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<DigestValue>4OpoxiQLjFzrzJkxiO9p3RbKP9Y=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Timestamp-7c3390c9-b5b8-4690-a337-62bbdc76313a">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>dMDC55GVP8jnMMegBjOHE2mg4sg=</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#Id-fcc47c7a-9422-42c9-ade5-a53296f3e75d">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
/>
<DigestValue>cgcYf4dJJpxfBMTO/4kgOYDNjeU=</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>hMGyLur9O3pYuRuqCH4gVEQ6sS8=</SignatureValue>
<KeyInfo>
<wsse:SecurityTokenReference>
<wsse:Reference URI="#SecurityToken-0b4bca30-6e33-4542-b963a70bd6cd2c9d" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401wss-username-token-profile-1.0#UsernameToken" />
</wsse:SecurityTokenReference>
</KeyInfo>
</Signature>
</wsse:Security>
</soap:Header>

Tabela 44 - Mensagem SOAP enviada do Web Service Intermediário para o cliente Parte 5.
Na Tabela 45, é apresentado o corpo da mensagem SOAP. Nesse caso, como está
sendo utilizada a especificação XML Encryption, a mensagem encontra-se
criptografada por meio do elemento <EncryptedData> (linhas 245 a 247), que é
responsável por susbstituir os dados originais pelos dados criptografados. Os
elementos utilizados aqui são os mesmos utilizados na Tabela 43: elemento
<EncryptionMethod> (linhas 248 e 249), o elemento <CipherData> (linhas 250 a
255) e o elemento <CipherValue> (linhas 251 e 254).
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<soap:Body wsu:Id="Id-fcc47c7a-9422-42c9-ade5-a53296f3e75d">
<xenc:EncryptedData Id="EncryptedContent-beef3f0b-a03e-41e4-acd3e672b84e3715" Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
<xenc:EncryptionMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc" />
<xenc:CipherData>
<xenc:CipherValue>ZPmb/x6ecuW+R90Mc8xLQCwm2ifeaJFf6zgXRLK+sCz1lIAo
rViZLDACN6hdVQkuGjMFA61SIXr/hXx/LD6x3fqn22u8Mu6xVMqozas6E4AbwZXs1XVu2LbirZSl
mjegK5gogpi8rHwa26ETwUnBj8Kd7Zhw0pPSEpLbcE6CC1RB9P4k72GKuZe6AYJ4j4uPLljLHEMa
CedtWUVM6vD5ag==</xenc:CipherValue>
</xenc:CipherData>
</xenc:EncryptedData>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Tabela 45 - Mensagem SOAP enviada do Web Service Intermediário para o cliente Parte 6.
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3.1.2 Mensagens entre o Web Service Intermediário e o Web
Service Final
Em seguimento, são apontadas as duas mensagens SOAP de comunicação entre o
Web Service Intermediário e o Web Service Final (SOAP Request e SOAP
Response).
• SOAP Request
Mensagem SOAP do Web Service Intermediário para o Web Service Final.
Subseqüentemente será apontada a mensagem SOAP Request.
Na Tabela 46, o Web Service Intermediário envia uma mensagem SOAP para o
Web Service Final, com a instrução de executar o método RealConsume (linha 6).
1
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<RealConsume xmlns="http://tempuri.org/" />
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Tabela 46 - Mensagem SOAP enviada do Web Service Intermediário para o Web
Service Final.
• SOAP Response
Mensagem SOAP Response do Web Service Final para o Web Service
Intermediário.
Na Tabela 47, o Web Service Final manda uma mensagem SOAP para o Web
Service Intermediário, com o elemento RealConsumeResponse (linhas 6 a 8). Nesse
elemento, é enviado o resultado da solicitação remetida (RealConsumeResult):
“Mensagem Consumida!” (linha 7).
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<RealConsumeResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<RealConsumeResult>Mensagem Consumida!</RealConsumeResult>
</RealConsumeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Tabela 47 - Mensagem SOAP enviada do Web Service Final para o Web Service
Intermediário.

3.2 Arquivo WSDL
Na aplicação referencial, existem dois arquivos WSDL. Um deles é o do Web
Service Intermediário (utilizado no acesso do cliente para o Web Service
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Intermediário), e o outro é do Web Service Final (utilizado no acesso do Web
Service Intermediário para o Web Service Final).
Será explicado, na seqüência, um deles, o WSDL do Web Service Intermediário
(WebServiceInterm.wsdl).
Na Tabela 48, é apontado o elemento definitions. Esse elemento define vários
namespaces que são utilizados no restante do documento. Namespaces são
utilizados para diferenciar elementos e permitem que referências externas sejam
utilizadas (linhas 2 a 8 e linha 10). O atributo targetNamespace permite que o
documento WSDL referencie a si próprio (linha 9).
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:tns="http://tempuri.org/"
xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
targetNamespace="http://tempuri.org/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">

Tabela 48 - WSDL do Web Service Intermediário da aplicação referencial - Parte 1.
Na Tabela 49, é apresentado o elemento types. Esse elemento é responsável por
definir um esquema para os dados que serão trafegados nas requisições e nas
respostas dos métodos. A linguagem padrão utilizada para a representação deste
esquema é XML Schema.
11
<wsdl:types>
12
<s:schema elementFormDefault=”qualified”
13 targetNamespace=”http://tempuri.org/”>
14
<s:element name=”ConsumeService”>
15
<s:complexType />
16
</s:element>
17
<s:element name=”ConsumeServiceResponse”>
18
<s:complexType>
19
<s:sequence>
20
<s:element minOccurs=”0” maxOccurs=”1”
21 name=”ConsumeServiceResult” type=”s:string” />
22
</s:sequence>
23
</s:complexType>
24
</s:element>
25
</s:schema>
26
</wsdl:types>

Tabela 49 - WSDL do Web Service Intermediário da aplicação referencial - Parte 2.
Na Tabela 50, são apresentados os elementos message. Esses elementos definem
formatos abstratos para os dados que são enviados: valor do atributo name
finalizado por In (linha 27), ou que são recebidos pelos Web Services: valor do
atributo name finalizado por Out (linha 30). Em outras palavras, pode-se dizer que
elementos message representam os parâmetros dos métodos comumente
chamados de “operações”, em termos de WSDL.
Estes elementos são compostos por elementos part, nos quais é estabelecida uma
ligação com a seção types, por meio do atributo element. (linhas 28 e 31).
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<wsdl:message name=”ConsumeServiceSoapIn”>
<wsdl:part name=”parameters” element=”tns:ConsumeService” />
</wsdl:message>
<wsdl:message name=”ConsumeServiceSoapOut”>
<wsdl:part name=”parameters” element=”tns:ConsumeServiceResponse” />
</wsdl:message>

Tabela 50 - WSDL do Web Service Intermediário da aplicação referencial - Parte 3.
Na Tabela 51, é apresentado o elemento portType. Esse elemento combina
múltiplos elementos de mensagens para formar uma operação completa.
Geralmente esse elemente combina uma mensagem de requisição e uma de
resposta, em uma única operação. Esse elemento pode definir múltiplas operações.
No caso da aplicação referencial, existe uma operação chamada ConsumeService
(linha 34), que contém uma mensagem de requisição, na linha 35,
(ConsumeServiceSoapIn), e uma mensagem de resposta, na linha 36
(ConsumeServiceSoapOut).
33
34
35
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<wsdl:portType name="WssServiceIntSoap">
<wsdl:operation name="ConsumeService">
<wsdl:input message="tns:ConsumeServiceSoapIn" />
<wsdl:output message="tns:ConsumeServiceSoapOut" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>

Tabela 51 - WSDL do Web Service Intermediário da aplicação referencial - Parte 4.
Na Tabela 52, é apresentado o elemento binding. Esse elemento fornece detalhes
específcos de como uma operação portType será transmitida (protocolo). No caso
da aplicação referencial, será utilizado o protocolo http (linha 40).
39
<wsdl:binding name="WssServiceIntSoap" type="tns:WssServiceIntSoap">
40
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"
41 style="document" />
42
<wsdl:operation name="ConsumeService">
43
<soap:operation soapAction="http://tempuri.org/ConsumeService"
44 style="document" />
45
<wsdl:input>
46
<soap:body use="literal" />
47
</wsdl:input>
48
<wsdl:output>
49
<soap:body use="literal" />
50
</wsdl:output>
51
</wsdl:operation>
52
</wsdl:binding>

Tabela 52 - WSDL do Web Service Intermediário da aplicação referencial - Parte 5.
Na Tabela 53, é apresentado o elemento service. Esse elemento define a
localização (URL) do serviço. No caso da aplicação referencial, a localização do
serviço está nas linhas 56 e 57.
53
<wsdl:service name="WssServiceInt">
54
<documentation xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />
55
<wsdl:port name="WssServiceIntSoap" binding="tns:WssServiceIntSoap">
56
<soap:address
57 location="http://localhost/WssServiceInt/WebServiceInterm.asmx" />
58
</wsdl:port>
59
</wsdl:service>
60 </wsdl:definitions>

Tabela 53 - WSDL do Web Service Intermediário da aplicação referencial - Parte 6.

