
INTEGRAÇÃO DA ARQUITETURA DE SEGURANÇA DOS SERVIÇOS WEB COM
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RESUMO
Este trabalho apresenta um modelo de segurança para Serviços Web (Web Services), o qual utiliza

padrões XML para a troca de informações sobre autenticação, controle de acesso e especificação das

poĺıticas de segurança. O modelo utiliza os padrões de segurança especificados pela W3C e OASIS para

garantir a autenticação e autorização entre os Serviços Web. São ainda utilizados mecanismos para

gerar assinaturas digitais bem como cifragem das mensagens trocadas e é apresentada uma forma para

utilizar certificados, de nome e de autorização, SPKI/SDSI na arquitetura de segurança dos Serviços

Web.

ABSTRACT
This work presents a security model for Web Services that utilize XML standards for information

interchange on authentication, access control and security policies specifications. The model uses W3C

and OASIS standards to guarantee the authentication and authorization between Web Services. Further-

more, mechanisms for digital signatures as well as encryption of exchanged messages are used. It is

also presented a way to use SPKI/SDSI name and authorization certificate in the security architecture

of Web Services.

1 Introdução

Os Serviços Web (Web Services) representam
uma nova geração da computação distribúıda que
começa a se instalar, estendendo o modelo cliente-
servidor. Os estudos já demonstraram que a arqui-
tetura dos Serviços Web pode reduzir a complexi-
dade da implementação e fornecer economia signi-
ficativa em aplicações distribúıdas. Com o poten-
cial para reduções de custos e padrões que estão
tornando-se maduros, os Serviços Web estão sendo
utilizados para criar soluções e permitir novos mo-
delos de negócio.

Com os Serviços Web, as aplicações tornam-se
mais viśıveis e dispońıveis, expondo seus fluxos de
negócio, processos e arquiteturas internas. Esse fato
é a principal preocupação das empresas fazendo com
que muitas não implementem os Serviços Web de
uma maneira significativa, justamente por causa da
falta do compreensão dos riscos de segurança.

Constitúıdo por padrões simples e podero-
sos, os Serviços Web permitem que aplicações
comuniquem-se de maneira mais eficiente, sem que
haja a necessidade de intervenção humana na ne-
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gociação dos mecanismos subjacentes da comunica-
ção. Tais caracteŕısticas permitem abrir um novo
ńıvel de ameças de segurança as quais são dif́ıceis
de prever e controlar. Cada interface de um Ser-
viço Web pode conter centenas de operações que
podem ser acessadas, propiciando as partes malici-
osas (intencionais ou não) formas de comprometer
o sistema.

O monitoramento sobre as atividades suspeitas
nas interfaces dos Serviços Web é algo dif́ıcil de se
realizar. Visando garantir a segurança nas intera-
ções dos Serviços Web várias propostas para auten-
ticação, controle de acesso, integridade e confiden-
cialidade dos dados estão sendo padronizadas pela
World Wide Web Consortium (W3C)1, Organiza-
tion for the Adcancement of Structured Information
Standards (OASIS)2 e por outras instituições, per-
mitindo assim que as empresas superem os desafios
associados com as tecnologias de segurança tradi-
cionais, possibilitando a interoperabilidade entre as
aplicações.

Na arquitetura dos Serviços Web, as poĺıticas de
controle de acesso definem quais os direitos necessá-

1http://www.w3c.org
2http://www.oasis-open/home/index.php
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rios para acessar determinadas informações e quais
operações os usuários/aplicações poderão executar.
Os ambientes dos Serviços Web são dinâmicos, he-
terogêneos e descentralizados, tornando um desafio
sua administração. Em particular, as comunicações
B2B (Business to Business) possuem um desafio
adicional que é o gerenciamento de múltiplos for-
matos de credenciais de segurança. Em casos extre-
mos, cada serviço poderia manter uma credencial
diferente para cada serviço provido.

Tradicionalmente, o Secure Sockets Layer (SSL),
Transport Layer Security (TLS), Virtual Private
Networks (VPNs), e o Internet Protocol Security
(IPSec) são algumas das tecnologias que permitem a
transporte seguro de informações. Entretanto, estas
são tecnologias ponto-a-ponto. Elas criam um canal
seguro, através do qual os dados podem trafegar.
No entanto, em muitos casos, o provedor do serviço
pode não ser o último destinatário da mensagem,
podendo então simplesmente funcionar como nó in-
termediário. Um provedor de serviço pode atuar
também como um consumidor (cliente), enviando
informações para múltiplos serviços. Um outro pro-
blema é que o SSL não provê o não-repúdio dos da-
dos transmitidos, além do que os Serviços Web não
se limitam ao uso do protocolo HTTP, podem uti-
lizar outros protocolos como o SMTP, etc. os quais
podem não suportar o SSL.

Neste trabalho é proposto um modelo de segu-
rança para os Serviços Web que procura explici-
tar os mecanismos e padrões de segurança XML.
O detalhamento do modelo é apresentado através
de uma aplicação exemplo para realização busca de
artigos, sendo que os dados retornados serão basea-
dos em um controle de acesso granular, podendo que
diferentes usuários vejam um mesmo documento de
diferentes formas, dependendo simplesmente dos di-
reitos de acesso de cada um.

Este texto está organizado da seguinte maneira.
Na seção 2 são descritos os padrões de segurança
em XML. A seção 3 descreve a infra-estrutura de
chave pública SPKI/SDSI. Na seção 4 é apresen-
tado o modelo de autorização para Serviços Web
utilizando certificados SPKI/SDSI e padrões de se-
gurança XML. Detalhes sobre a implementação são
apresentados na seção 5. Uma breve discussão sobre
os trabalhos relacionados é apresentada na seção 6
e por fim, na seção 7 são feitas as conclusões deste
trabalho.

2 Padrões de Segurança em
XML

O XML é de fato um padrão para troca de do-
cumentos e de informações e, em busca dessa faci-
lidade muitas tecnologias de segurança estão sendo
desenvolvidas em XML. Nesta seção é feita uma pe-
quena explanação sobre os padrões de segurança em
XML que estão sendo adotados nos Serviços Web.

2.1 XML-Signature

Especificação conjunta da W3C e IEFT [2], o
XML Signature (XML-Dsig) foi projetado para ex-
pressar assinaturas digitais no formato XML, sendo
que os dados assinados podem ser documentos XML
ou não. O XML-Dsig também permite assinar so-
mente algumas partes dos documentos XML, algo
interessante no caso que algumas partes de um do-
cumento precisem ser mantidas ı́ntegras ou assegu-
rar sua autenticidade.

Assinaturas XML Dsig podem ser representadas
em três diferentes formas:

• Enveloped – A assinatura fica contida dentro
do próprio documento XML a qual ela referen-
cia. Ideal para ser utilizada com Serviços Web,
inseridas em mensagens SOAP;

• Enveloping – Os dados assinados, em XML
ou não, ficam contidos dentro da própria es-
trutura do XML Dsig;

• Detached Signature – A assinatura fica se-
parada dos dados assinados. Ideal para assi-
nar documentos que não estão dispońıveis lo-
calmente ou que sofrem constantes modifica-
ções.

2.2 XML-Encryption

Especificação W3C [10], o XML Encryption
(XML Enc) foi projetado para expressar dados ci-
frados no formato XML, sendo que estes dados po-
derão ou não ser documentos XML. De forma aná-
loga ao XML Dsig, o XML Enc também permite ci-
frar somente algumas partes dos documentos XML,
sabendo que em alguns casos a cifragem de todo o
documento iria gerar problemas para as partes en-
volvidas.

O XML Enc pode ser utilizado para garantir a
confidencialidade dos dados transmitidos entre duas
partes e diferentemente do SSL[9] que só garante
a confidencialidade dos dados durante a sessão, o
XML Enc garante confidencialidade persistente, ou
seja, mesmo depois que a sessão tenha terminado os
dados armazenados continuarão cifrados.

A estrutura do XML Enc, além de expressar os
dados cifrados, também expressa detalhes sobre o
tipo do documento cifrado (jpeg, xml, etc.), a chave
simétrica (cifrada) que será utilizada na sessão, in-
formações sobre o tipo da chave simétrica que foi
combinada e o método de cifragem utilizado (ex:
RSA para cifrar a chave secreta e AES para cifrar
os dados).

2.3 SAML

A SAML (Secure Assertion Markup Language),
especificação OASIS[15], é uma infra-estrutura ba-
seada em XML e projetada para expressar informa-
ções sobre autenticação e autorização, bem como
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atributos do sujeito (credenciais), tudo no formato
XML. A SAML não provê autenticação, mas sim
meios para expressar informações sobre um evento
de autenticação que ocorrera no passado.

O principal objetivo da SAML é “Autenticar so-
mente uma vez e utilizar várias” (single sign-on)
baseado no prinćıpio da “confiança portável”, onde
um principal3 é autorizado, baseado no fato que ele
já foi autenticado anteriormente por algum outro
sistema. Trata-se de um ponto importante para os
Serviços Web, já que uma requisição pode passar
por diversos nós intermediários até chegar no seu
destino. O fato de ter que ser autenticado em cada
um dos nós intermediários poderia tornar o negócio
inviável.

Os dados SAML são conhecidos como“asserções”,
que indicam afirmações do emissor SAML sobre de-
terminadas informações do principal. A SAML de-
fine três tipos de asserções: de autenticação – iden-
tifica o emissor, quando o mesmo foi autenticado
e determina quanto tempo é válida a autenticação;
de atributo – baseada na asserção de autenticação,
esta determina os privilégios do principal (creden-
ciais); de autorização – indica se um principal pode
ou não acessar um recurso espećıfico, com base nas
asserções de autenticação e de atributo.

O padrão SAML propõe também uma arquitetura
[17] para o manejo das asserções. Esta arquitetura
é composta por: Policy Enforcement Point (PEP)
que é o encarregado de fazer cumprir as asserções;
Policy Decision Point (PDP) que é o encarregado
de decidir, baseado na poĺıtica, se deve outorgar ou
não o acesso; Policy Retriveal Policy (PRP) que é
o encarregado de recuperar as poĺıticas do sistema
e o Policy Administration Point (PAP) que é o en-
carregado de administrar as poĺıticas.

2.4 XACML

A XACML (eXtendible Access Control Markup
Language) padronizada pela OASIS[16], tem por
objetivo descrever, em XML, poĺıticas de controle
de acesso. As regras definidas em XACML permi-
tem um fino controle de acesso, onde é posśıvel de-
terminar que somente algumas partes de um docu-
mento XML, por exemplo, só poderão ser acessadas
se o principal provar que possui os privilégios neces-
sários.

As entradas nas Listas de Controle de Acesso (Ac-
cess Control List - ACL) são compostas por: sujeito
– principal relacionado ao acesso; objeto alvo – re-
curso que se deseja proteger; ações permitidas – ler,
escrever, por exemplo; e provisão – ações que se-
rão realizadas após a aplicação da regra, como por
exemplo, enviar um e-mail ao administrador do sis-
tema.

3Pessoa, processos ou máquinas atuando em nome dos
usuários autorizados de um sistema, sendo que entidades
opostas são denominadas de intruso neste texto.

2.5 XKMS

O XKMS (XML Key Management Specifica-
tion)[8], inicialmente desenvolvida pela VeriSign em
conjunto com a Microsoft e WebMethods, é um pa-
drão aberto que foi desenvolvido para reduzir a com-
plexidade do conhecimento necessário para realizar
transações seguras que envolvem documentos XML.
O XKMS define uma interface para o gerenciamento
de infra-estruturas de chave pública, onde os de-
senvolvedores dos serviços concentram-se somente
apenas na aplicação, sem precisar interagir com a
complexidade de um ambiente com PKI (Public Key
Infrastructure).

Na especificação do XKMS são descritos dois sub-
protocolos: XML Key Information Service Specifi-
cation – X-KISS e o XML Key Registration Service
Specification - X-KRSS. O X-KISS tem por objetivo
prover meios para localizar e obter chaves públicas
– de um repositório de chaves – para serem utili-
zadas, por exemplo, na cifragem/decifragem e as-
sinaturas/verificações de documentos. O X-KISS é
composto por dois serviços: Locate – funcionamento
semelhante ao de um simples serviço de diretório; e
Validate – semelhante ao Locate, porém as infor-
mações provenientes dele são tidas como confiáveis
(as informações retornadas são validadas). Já o X-
KRSS define interfaces de serviços para o registro,
revogação, renovação e recuperação de chaves.

3 SPKI/SDSI

O SPKI/SDSI (Simple Public Key Infrastructure
/ Simple Distributed Security Infrastructure) é for-
mado pela união de duas propostas complemen-
tares. Desenvolvido por Ronald Rivest e Butler
Lampson, a criação do SDSI (Infra-estrutura de se-
gurança distribúıda simples) [18] foi motivada pela
imperfeição das infra-estruturas de chaves públicas
baseadas em hierarquias de nome globais, como o
X.509[11]. Já o SPKI (Infra-estrutura de chave pú-
blica simples)[6] trata-se de um modelo de autoriza-
ção simples e flex́ıvel criado por Carl Ellison, com o
intuito de substituir a especificação X.509 por uma
forma mais simples de nomeação.

No SPKI/SDSI é usado um modelo igualitário.
Os principais são chaves públicas e cada chave pú-
blica é uma autoridade certificadora que pode as-
sinar e divulgar certificados. Por não ser uma
infra-estrutura de hierarquia global, as comunida-
des SPKI/SDSI são constrúıdas na forma bottom-
up, de uma maneira distribúıda e não requerem uma
raiz confiável.

Existem dois tipos de certificados no SPKI/SDSI:
certificados de autorização – os quais delegam di-
reitos de um principal para outro; e certificados de
nome – os quais atribuem um nome a uma chave
pública ou a um outro certificado de nome. Os pro-
blemas relacionados com sistemas de nomes globais
são evitados no SPKI através das cadeias de cer-
tificação. Essas cadeias são formadas por chaves
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públicas ligadas entre si, delegando autoridade de
uma para outra. A principal caracteŕıstica adici-
onada pelo SDSI foi a noção de espaço de nomes
local. Desta forma é posśıvel definir um nome a um
grupo, referenciar todos os integrantes do grupo por
este nome (veja figura 1(a)) e emitir um único cer-
tificado de autorização para o grupo (veja figura
1(b)).

Figura 1: Delegação de direitos para um certificado
de grupo

P

P

P

C

Cert.
Grupo

P

(a) Emissão de um
certificado de grupo

C

Cert.
Grupo

P

Autorização
Cert.

(b) Emissão de um certifi-
cado de autorização

Caso alguma alteração na autorização se faça ne-
cessária, basta fazê-la para o nome do grupo e esta
será herdada por todos os seus integrantes.

4 Modelo proposto

O modelo proposto neste trabalho baseia-se na
integração dos padrões de segurança XML (apre-
sentados na seção 2) juntamente com os certificados
de autorização do SPKI/SDSI, sendo que o SAML
forma a arquitetura base do modelo, a qual está en-
carregada de integrar os demais padrões. Para que
se possa entender a dinâmica do modelo proposto
uma aplicação exemplo foi desenvolvida compondo
um “Serviço Web para pesquisas de artigos”.

A idéia da aplicação exemplo surgiu da atual ne-
cessidade em possuir um repositório centralizado
onde se pudesse realizar consultas a artigos e textos
cient́ıficos, informando nome do autor, t́ıtulo do tra-
balho, etc. e que fosse retornado a maior quantidade
de artigos posśıveis sobre um determinado assunto.
Normalmente, cada organização provê seus próprios
mecanismos para realizar tais buscas, fazendo com
que os usuários tenham que conhecer uma grande
variedade de serviços e realizar buscas através dos
mais diferentes mecanismos e em alguns casos, há
ainda a necessidade de se autenticar em cada um
desses serviços, antes de qualquer consulta.

Com a aplicação apresentada aqui, utilizando o
nosso modelo, o usuário pode se autenticar somente

uma única vez, realizar consultas e, assim, receber
uma resposta única contendo informações proveni-
ente de diversos serviços. Uma vez autenticado e
com os privilégios necessários, o cliente poderá aces-
sar qualquer artigo sem que necessite saber o reposi-
tório onde o mesmo se encontra e sem que necessite
realizar uma nova autenticação.

Para que isso seja posśıvel é necessário que os
Serviços Web envolvidos possuam alguma relação
de confiança, ou seja, que um usuário autenticado
em algum destes serviços esteja autorizado a acessar
os recursos providos pelos demais, desde que possua
os direitos necessários.

Essa relação de confiança pode ser simples e ma-
nual, realizada em algum momento do passado entre
os administradores dos sistemas envolvidos, através
do cadastro dos serviços associados, ou poderiam
adotar modelos com poĺıticas de negócios comple-
xas as quais poderiam definir taxas para o uso de
seus serviços. As Federações SPKI apresentadas no
trabalho de [19] podem ser utilizadas para conseguir
relações de confiança dinâmicas e flex́ıveis.

O “Serviço Web para pesquisas de artigos” con-
siste basicamente de uma interface, a qual interage
com o usuário, e um motor de buscas, responsável
por realizar consultas em bases locais, remotas ou
ainda invocando outros Serviços Web. A dinâmica
da aplicação está ilustrada pela figura 2. O cliente
realiza a busca através da interface do“Serviço Web
A” e este efetua a consulta em seu repositório local
e propaga a consulta para os demais Serviços Web
associados. E por fim retorna ao cliente uma única
lista de ponteiros para todos os artigos encontrados.

Figura 2: Dinâmica do“Serviço Web para pesquisas
de artigos”

Cliente

Serviço Web − A

SWeb − B

SWeb − C

SWeb − D

Para o exemplo, as informações retornadas inici-
almente, como t́ıtulo do trabalho, autores e resumo
são de livre acesso, não havendo assim a necessi-
dade de se autenticar no sistema, porém o acesso
completo ao trabalho ou ainda a possibilidade de
poder remover o trabalho da lista de artigos só são
concedidos depois de uma autenticação no sistema.

Foi adotado a poĺıtica de controle de acesso ba-
seada em papéis, RBAC [12], sendo que o usuário
poderá assumir os seguintes papéis:

• Leitor – papel padrão, que só permite ver au-
tores, t́ıtulo e o resumo do artigo;
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• Membro – permite obter os artigos completos

• Autor – todos os direitos do membro e ainda os
direitos de publicar, modificar e remover seus
próprios artigos

As poĺıticas de acesso ao sistema estão definidas
em XACML e a decisão e aplicação das mesmas é
feita através do PDP(Policy Decision Point) e PEP
(Policy Enforcement Point)[26], respectivamente.

Para realizar consultas o cliente pode ou não es-
tar autenticado no sistema, caso não tenha feito a
autenticação, o sistema irá lhe conceder o papel pa-
drão “leitor”. Sempre que o cliente realizar um pe-
dido, este é interceptado pelo PEP, o qual solicita
à Autoridade de Autenticação uma asserção SAML
de autenticação. A Autoridade de Autenticação é
a responsável por conferir os dados de autentica-
ção fornecidos pelo cliente e confrontar com a base
de usuários cadastrados, sendo que essa autentica-
ção pode ser feita através do nome do usuário e
senha ou ainda através de cadeias de certificados
SPKI/SDSI.

Munido da asserção de autenticação, o PEP so-
licita uma asserção de atributos a Autoridade de
Atributos, sendo esta a responsável por retornar to-
dos os privilégios relacionados ao cliente. No pró-
ximo passo o PEP solicita ao PDP uma asserção
de autorização, fornecendo a ele as asserções de au-
tenticação e de atributos obtidas anteriormente. O
PDP sabendo quem está solicitando, quais são os
privilégios do solicitante e qual é o recurso desejado,
gera um pedido XACML o qual é confrontado com
as poĺıticas do sistema, estas também em XACML,
determinando assim se o acesso será permitido ou
negado. Com essa resposta em XACML, o PDP de-
volve ao PEP uma asserção SAML de autorização.

Figura 3: Acesso ao Recurso para um leitor
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Assim, o PEP confronta o pedido inicial do cli-
ente com a asserção de autorização para determinar
quais os tipos de informações o cliente possui direito
de acesso. O resumo destes passos para o caso onde

o cliente não fornece os dados para a autenticação
é apresentado na tabela 1 e ilustrado pela figura 3

Tabela 1: Seqüência de atividades no controle de
acesso ao recurso para um leitor

Passo Descrição da atividade
1 PEP solicita uma Asserção de Autenti-

cação à Autoridade de Autenticação
2 Autoridade de Autenticação concede um

certificado do tipo “leitor” em uma As-
serção de Autenticação

3 O PEP solicita uma Asserção de Atribu-
tos à Autoridade de Atributos

4 Autoridade de Atributos procura a in-
formação do cliente e gera uma Asserção
de Atributos

5 O PEP solicita uma Asserção de Auto-
rização ao PDP

6 O PDP gera um pedido XACML e con-
fronta com as poĺıticas do sistema

7 O PDP gera uma Asserção de Auto-
rização segundo a resposta do pedido
XACML

8 O PEP permite o acesso ao cliente

Um outro caso de uso é quando os clientes já
estão cadastrados na base de usuários do “Serviço
Web A”. Para se cadastrar o cliente precisa fornecer
um certificado de nome SPKI/SDSI auto-assinado,
o pedido deverá ser assinado e acompanhado de um
nonce4. O“Serviço Web A”emite um certificado de
grupo SPKI/SDSI (membro ou autor) – de acordo
com o desejo do cliente – e um certificado de autori-
zação SPKI/SDSI – podendo conter ou não outros
privilégios que não estão presentes nos papéis pa-
drões – os quais são enviados para o cliente para
que o mesmo os utilize em suas consultas e nas de-
legações de autorização, caso seja permitido.

Neste caso, a autenticação do cliente pode ser re-
alizada juntamente com uma consulta ao sistema,
sendo que a consulta conterá um nonce e será as-
sinada. O PEP ao receber essa solicitação repassa
à Autoridade de Autenticação o qual faz uma con-
sulta ao serviço X-KISS do XKMS a fim de localizar
a chave pública do cliente (serviço Locate SPKI ) e
verificar a assinatura (serviço Validate SPKI ), ge-
rando uma asserção de autenticação.

O PEP solicita uma asserção de atributos – com-
posta pelos atributos relacionados ao certificado de
grupo SPKI e/ou por certificados de autorização
SPKI – que juntamente com a asserção de auten-
ticação é enviada ao PDP.

O PDP utiliza o serviço Validate do X-KISS para
validar os certificados SPKI e realiza um mapea-
mento desses certificados para um pedido XACML.
O pedido é confrontado com as poĺıticas do sistema,

4Um número aleatório que só será utilizado uma única
vez, para proteger contra ataque de mensagens antigas.
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Figura 4: Controle de acesso ao Recurso para um
cliente Registrado
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determinando se concede ou não ao cliente o direito
de acesso ao recurso. Juntamente com a resposta
XACML é gerada um asserção de autorização que
é devolvida ao PEP. E por fim, o PEP munido com
a asserção de autorização determina as informações
que o cliente poderá obter do recurso protegido. O
resumo desses passos é apresentado na tabela 2 e
ilustrado pela figura 4

Um outro caso é quando o cliente, no momento
que efetua uma consulta, fornece uma cadeia de cer-
tificados SPKI/SDSI ao invés de fornecer um certi-
ficado de grupo. Essa cadeia consiste de certificados
de autorização SPKI/SDSI os quais foram delega-
dos por um ou mais principais intermediários até o
cliente em questão. O procedimento para autenti-
cação do cliente ocorre de forma semelhante ao caso
anterior, sabendo que a única diferença vai estar na
validação da cadeia de certificados e não mais na
validação de um único certificado emitido pelo“Ser-
viço Web A”, lembrando que a validação é realizada
pelo serviço Validate do X-KISS.

Tal caso seria interessante quando o coordenador
de algum evento (simpósio, congresso, workshop,
etc.) resolvesse permitir o acesso, dos participan-
tes do evento, aos artigos por um tempo determi-
nado. Dessa forma, bastaria gerar um certificado
de autorização SPKI, com um peŕıodo de validade
especificado e que possa ser delegado. Assim, não
haveria necessidade de cadastrar cada participante
do evento no sistema, bastaria delegar a autoriza-
ção para cada principal ou para um certificado de
grupo SPKI/SDSI o qual esses usuários possuem.

Tabela 2: Seqüência de atividades no controle de
acesso ao recurso para um cliente registrado
Passo Descrição da atividade

1 O PEP recebe a solicitação, com o(s)
certificado(s) SPKI, assinada e a envia
à Autoridade de Autenticação

2 A Autoridade de Autenticação usa o ser-
viço X-KISS para buscar a chave pública
do cliente e validar a assinatura

3 A Autoridade de Autenticação emite
uma Asserção de Autenticação

4 O PEP solicita uma Asserção de Atribu-
tos à Autoridade de Atributos

5 A Autoridade de Autorização emite uma
Asserção de Atributos

6 O PEP envia as asserções e o certificado
SPKI ao PDP

7 O PDP usa o serviço X-KISS para vali-
dar o certificado

8 O PDP faz o mapeamento do certificado
para um pedido XACML

9 O PDP, com a resposta XACML, gera
uma Asserção de Autorização e devolve
para o PEP

10 O PEP com a Asserção de Autorização
determina se concede ou não o acesso

5 Aspectos da implementação

Para a implementação fora utilizada a linguagem
Java, tendo como servidor de aplicação o TomCat
versão 5. Para o desenvolvimento dos Serviços Web
utilizados no modelo e na aplicação exemplo foram
utilizadas as seguintes APIs:

• SAAJ – SOAP with Attachments API for
Java[21] – implementação SOAP para constru-
ção de clientes, servidores e etc;

• JWSDP – Java Web Services Developer
Pack [20] – Kit para construção, implantação e
para testes de Serviços Web, assim como para
aplicações Web e baseadas em XML. Contém
várias APIs: JAX-RPC, JSF, JAXP, JAXR,
SAAJ, etc;

• Sun XACML – API desenvolvida pela SUN[22]
que dá suporte ao padrão XACML;

• OpenSAML – API de código livre implemen-
tada pela University Corporation for Advanced
Internet Development [25] para dar suporte ao
padrão SAML;

• Apache XML Security: API do grupo
Apache[1] para dar suporte sobre o XML-Dsig
e XML-Enc.

Para o desenvolvimento da aplicação foram uti-
lizados os padrões de modelagem UML[7] basea-
dos na arquitetura das tecnologias já apresentadas,
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SAML, XACML e XKMS basicamente. A forma
com que foi implementada a arquitetura, permite
que a mesma seja utilizada em qualquer tipo de apli-
cação, podendo sofrer pequenas modificações para
necessidades espećıficas.

O Diagrama de Componentes apresentado na fi-
gura 5 ilustra as relações entre os diversos serviços
fornecidos pelo modelo juntamente com os padrões
de segurança XML utilizados. Os serviços Auto-
ridade de Atributos, Autoridade de Autenticação,
PDP e PEP são diretamente dependentes do SAML.
O PDP é o único serviço que depende do XACML
e o serviço X-KISS depende do XKMS, o qual de-
pende do XML-Dsig e XML-Encryption, isso por-
que o protocolo pedido/resposta deve ser assinado
e cifrado.

Figura 5: Diagrama de componentes
X−KISS

<< Serviço Web >>

SAML

<< library >>

X−Dsig

<< library >>
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Atributos

<< Serviço Web >>

PEP
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XML−Encryption

<< library >>

X−KMS

<< library >>

Autoridade de
Autenticação

<< Serviço Web >>
XACML

<< library >>

PDP

<< Serviço Web >>

<<use>> <<use>>

<<use>>
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A dependência do XML-Dsig e do XML-
Encryption pelo SAML se faz porque cada asser-
ção deve ser no mı́nimo assinada pelo emissor e em
alguns casos, a cifragem também poderia ser um
requisito obrigatório.

A implementação, do modelo de segurança e da
aplicação, consta com 34 classes dividas em cinco
pacotes:

• core – Contém a lógica do negócio;

• security – Contém a lógica dos serviços pro-
postos pelos padrões XML;

• security.servlets – Contém os servlets que
implementam os serviços de segurança;

• service – Contém o Serviço Web do motor de
busca de artigos.

• web – Contém a interface Web para o usuário.

Todos os serviços utilizados na implementação fo-
ram desenvolvidos para se trabalhar em uma única
máquina e assim oferecer um ambiente seguro e con-
fiável, mas mesmo assim todas as asserções emiti-
das são assinadas pelos emissores e cifradas. Assim
é posśıvel utilizar os serviços de forma distribúıda
com um certo ńıvel de segurança, porém será neces-
sário fazer algumas modificações na implementação

para a localização desses serviços. As poĺıticas fo-
ram desenvolvidas de forma que permita um fino
controle de acesso, especificando quais campos de
um artigo cada cliente poderá acessar.

As asserções de cada cliente são mantidas em um
objeto de sessão para que se possa utilizá-las nas
futuras consultas, evitando assim a necessidade da
autenticação para cada chamada. E cada asserção
emitida também é armazenada em disco para que
se possa fazer auditoria, caso seja necessário.

A base de dados dos artigos e dos atributos dos
usuários é composta por arquivos XML, sendo que
estes arquivos são lidos no momento que se inicia
o sistema e mantidos em memória. Outras formas
de repositórios poderiam ser utilizados, como por
exemplo o eXits[13], um banco de dados que suporta
XML de forma nativa.

Fizemos uma análise de desempenho para medir o
custo introduzido pelos mecanismos segurança im-
plementados no modelo. Só foram tomadas medi-
das do tempo de processamento das mensagens, não
levando em conta o tamanho das mesmas. Foram
realizadas 32 tentativas de acesso – ilustradas pela
figura 6 – obtendo a média de 556,36 milisegundos.
Neste tempo inclui-se também o tempo gasto para
realizar a busca pelo artigo, mesmo que despreźı-
vel, já que os mesmos encontram-se em memória.
O tempo gasto pelas consultas sem os mecanismos
de segurança é basicamente nulo, visto que só serão
realizadas trocas de mensagens, e a maior parte do
tempo gasto será devido a busca dos artigos.

Figura 6: Medida de desempenho
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Para os testes fora utilizado um Pentium 4
1.6Ghz, 512Mb de RAM e tendo o Mandrake
GNU/Linux 9.2 com o kernel 2.4.22-35 e a versão
1.4.2 03 da máquina virtual Java da SUN.

A implementação do modelo e da aplicação exem-
plo do primeiro caso de uso (veja figura 3) pode ser
encontrada no endereço: http://www.das.ufsc.
br/seguranca/sw-seg.
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6 Trabalhos relacionados

No trabalho de Coetzee e Eloff[3] foram apresen-
tados alguns requisitos de controle de acesso para
empresas virtuais, empresas as quais fazem uso de
Serviços Web. Poĺıticas de controle de acesso devem
estar direcionadas ao fluxo das informações através
da rede e das aplicações, devendo ser independentes
dos mecanismos de controle de acesso.

Coetzee diz que um grande desafio é garantir a in-
tegração de um controle de acesso estrito com a co-
laboração dinâmica entre as empresas virtuais. No
trabalho são apresentados dez requisitos de segu-
rança, entre eles manutenção de domı́nios de segu-
rança independentes, integração das poĺıticas de se-
gurança existentes, decisões de controle de acesso
flex́ıveis, ordenação dos eventos, etc.

O nosso trabalho consegue cobrir alguns dos re-
quisitos de segurança apresentados, como integra-
ção das poĺıticas e decisões de controle acesso.

Já no trabalho de Casassa e Mont[14] é questi-
onado o uso de certificados tradicionais para ga-
rantir a identidade e os direitos de cada principal,
sendo que os mesmos apresentam complexidade em
sua administração, no caso de ambientes dinâmi-
cos, como na arquitetura dos Serviços Web. No
trabalho foi introduzido o conceito de “credenciais
digitais ativas”, baseada em um novo mecanismo
para prover certificados com atributos dinâmicos.
Credenciais digitais X.509 são limitadas dentro do
contexto onde as informações certificadas são di-
nâmicas, sendo que as credenciais deverão possuir
um curto peŕıodo de tempo e deverão ser revoga-
das quando seu conteúdo for alterado, por exemplo,
atributos como o limite de crédito é dinâmico, e
uma alteração neste, invalidaria o certificado.

O trabalho introduz uma nova extensão no mo-
delo atual de credenciais digitais, tendo por objetivo
também reduzir a sobrecarga do gerenciamento do
ciclo de vida das credenciais. Em contraste com
as credenciais tradicionais, que possuem conteúdo
estático e peŕıodo de validade predeterminado, as
credenciais ativas provêem mecanismos dinâmicos
para obter, calcular, validar e atualizar seus con-
teúdos e seus ńıveis de confiança, onde o método
proposto é baseado na adiação da ligação dos valo-
res dos atributos das credenciais.

No nosso modelo as credenciais de cada usuário
são obtidas em uma base de conhecimento ou ainda
em certificados de autorização SPKI/SDSI. No mo-
delo SPKI/SDSI as listas de revogação de certi-
ficados são desaconselhadas e opta-se sempre em
definir certificados com peŕıodo de validade curto,
porém uma modificações dos atributos invalidaria
os certificados. A possibilidade de integrar certi-
ficados SPKI/SDSI com o trabalho de Casassa e
Mont traria grandes benef́ıcios, unindo uma infra-
estrutura com controles descentralizados com um
meio de manter credenciais dinâmicas.

Em [23] é apresentado o modelo de autorização,
a linguagem das poĺıticas utilizadas no sistema de

autorização Akenti[24], e como foi realizada a im-
plementação de um módulo de autorização para o
servidor Web Apache.

O modelo de autorização do Akenti consiste de
recursos que são acessados pelos clientes através de
um mediador (PEP), sendo que a comunicação dos
clientes com o PEP utiliza o SSL. As restrições de
acesso aos recursos são expressas como um conjunto
de certificados assinados, geralmente armazenados
na mesma máquina do PEP. No momento do acesso
o PEP solicita ao servidor Akenti (o PDP), o qual
busca por todos os certificados relevantes, verifica
os emissores, avalia os certificados e permite ou não
que o cliente acesse o recurso. Trabalha-se com cer-
tificados com um curto peŕıodo de validade afim de
evitar os problemas de revogação. As poĺıticas são
expressas em XML e armazenadas em três tipos de
certificados assinados: certificados de poĺıticas, cer-
tificados de condição de uso e certificados de atri-
buto.

Em nosso trabalho o funcionamento é se-
melhante, porém foram utilizado certificados
SPKI/SDSI em conjunto com as listas de controle
de acesso. No momento do acesso os atributos do
cliente podem ser obtidos em uma base de conheci-
mento ou através de um certificado de autorização
SPKI/SDSI.

O trabalho do Cremonini[4] preocupa-se com a
segurança da rede e a integração de Firewalls com
a arquitetura dos Serviços Web. O modelo de con-
trole de acesso é composto por um conjunto de re-
gras de autorização expressas na linguagem pro-
posta em um trabalho anterior deles [5], por ser
simples e porque o XACML ainda não era um pa-
drão de fato. Tal modelo impede que usuários mali-
ciosos tentem invocar métodos impróprios, previne
contra mensagens de varredura e previne a explo-
ração das mensagens SOAP Fault, preservando os
recursos computacionais. Ainda previne que canais
não autorizados sejam estabelecidos, por exemplo,
provedores de serviços ilegais dentro da rede agindo
como uma porta dos fundos para ataques.

O trabalho apresentado por nós preocupa-se ba-
sicamente com o controle de acesso a informação di-
gital e com algumas pequenas modificações no PEP
é posśıvel utilizar o trabalho do Cremonini para evi-
tar o provimento de serviços não autorizados bem
como reduzir os problemas com a negação de ser-
viço.

7 Conclusão

Manter a interoperabilidade nas soluções para os
Serviços Web é muito importante, visto que é uma
das principais razões de sucesso dessa arquitetura.
Os Serviços Web estão crescendo cada vez mais
justamente por causa da interoperabilidade, conse-
guida de forma parcial pelas tecnologias anteriores.
O modelo proposto neste trabalho tenta manter a
interoperabilidade dos Serviços Web através do uso
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de padrões abertos e correta interação entre eles,
evitando que os participantes do negócio tenham
que conhecer tecnologias que não estejam aptos a
trabalhar e em conseqüência a redução de custos no
desenvolvimento das aplicações. O modelo ainda se
preocupa com o fraco acoplamento que deve existir
entre os diferentes serviços.

No modelo foi levado em conta os riscos de se-
gurança presentes na arquitetura dos Serviços Web,
tais como: autenticação, confidencialidade, controle
de acesso e a integridade dos dados. Para isso fo-
ram utilizados padrões de segurança baseados em
XML. Apesar de alguns padrões tratarem somente
um tipo de risco espećıfico, o uso em conjunto destes
permitiram criar uma solução bastante satisfatória.

O modelo ainda garante a flexibilidade para es-
colha das tecnologias de cifragem, geração de po-
ĺıticas, bem como certificados de autorização e de
autenticação, permitindo a escolha dessas ferramen-
tas de acordo com as necessidades do ambiente da
empresa.

Qualquer modelo de segurança deve ilustrar como
os dados podem atravessar uma topologia de aplica-
ções, e de redes, para resolver os requisitos de segu-
rança definidos pelo negócio, sem expor os dados a
riscos indevidos. Neste trabalho propomos um me-
canismo para que o cliente disponibilize seus dados
de autenticação, baseado na definição do serviço, e
para que o provedor do serviço possa recuperar tais
dados.

Como trabalhos futuros fica a modificação da im-
plementação de forma que possibilite a distribuição
dos serviços de segurança, e assim utilizar o PDP
e PEP em máquinas diferentes. Um outro ponto
que poderia ser levado em conta, seria a modifi-
cação do PEP para que o mesmo possa atuar em
conjunto com o Firewall proposto no trabalho do
Cremonini[4].
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