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RESUMO 

 Com o propósito de utilizar um protocolo interoperável e flexível de 

comunicação, abordagens baseadas no modelo Web Service são amplamente 

adotadas no segmento corporativo.  

 A inclusão do paradigma de computação móvel no modelo supracitado já é 

uma realidade (HIRSCH, KEMP e ILKKA, 2006), e a sua potencial utilização em 

áreas como M-COMMERCE e arquiteturas orientadas a serviços se mostra 

promissora. 

 No entanto, em domínios de negócio em que a segurança da informação é 

um pré-requisito, os mecanismos existentes para dispositivos móveis são 

inadequados para o contexto de Web Services, exigindo soluções “proprietárias” que  

acabam por encarecer o custo associado ao desenvolvimento. 

 Dessa forma a definição de um modelo de segurança ponto a ponto 

padronizado se faz necessária, pelo menos para garantir propriedades tais como 

confidencialidade e integridade dos dados.  

 Na busca desse modelo, a especificação WS-Security se mostrou a mais 

adequada, mesmo que pouco explorada no segmento móvel, não oferecendo, pelo 

menos até o período que a pesquisa foi finalizada, ferramentas ou implementações 

de referência que oferecessem suporte a essa especificação. 

 Desenvolveu-se um protótipo desenvolvido foi baseado na arquitetura Web 

Services SOAP com WS-Security, sendo que a plataforma móvel utilizada foi o 

Google Android. 

 A abordagem utilizada, segundo os objetivos estabelecidos, se mostrou 

viável, sendo possível garantir confidencialidade e integridade dos dados ponto a 

ponto na comunicação entre dispositivo Android e provedor Web Service. 

 A necessidade de implementar todos os recursos WS-Security utilizados no 

ambiente móvel, evidenciam como a área de segurança para Web Services precisa 

evoluir, ainda sendo necessário uma quantidade considerável de esforço e recursos 

para tornar essa solução viável futuramente. 

 

Palavras-chave: Segurança da informação, Web Service, dispositivos móveis, WS-

Security. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Na era do conhecimento organizações buscam constantemente aprimorar 

aspectos como eficiência operacional e agilidade na concepção de novos produtos, 

e arquiteturas distribuídas orientadas a serviços almejam convergir tecnologias 

chave e processos organizacionais para contribuir na conquista desses objetivos.  

 No entanto, assim como em outros modelos distribuídos do passado, o 

aspecto segurança sempre é “deixado” para o final do processo evolutivo do modelo, 

resultando em implementações não performáticas e difíceis de usar (HARTMAN, 

FLINN, et al., 2003). 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 Atualmente abordagens distribuídas baseadas em Web Services são 

largamente adotadas no segmento corporativo, e é imprescindível que recursos de 

segurança estejam amadurecidos e permitam agregar aspectos como autenticidade 

e confidencialidade. 

 Com a premissa de oferecer interoperabilidade entre diferentes plataformas, a  

utilização de Web Services se mostra promissora para diversas áreas como M-

COMMERCE1 e arquiteturas orientadas a serviços. No entanto, em áreas que a 

segurança é um requisito obrigatório, ainda restam obstáculos a serem superados. 

                                                 
1
 Termo em inglês (abreviação de Mobile Commerce) para Comércio Móvel  
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1.2 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 Majoritariamente, soluções para proteção de mensagens envolvendo 

dispositivos móveis estão focadas no canal de comunicação, sejam por padrões 

802.11 ou SSL/TLS dependendo do tipo da conversação. 

 Porém, a segurança ponto a ponto só pode ser completamente e 

corretamente implementada com o conhecimento e ajuda da aplicação posicionada 

em cada ponto final do sistema de comunicação. Sendo assim, não é possível que o 

canal de comunicação forneça esse tipo de segurança em sua totalidade (SALTZER, 

REED e CLARK, 1984).  

 No contexto de Web Services, baseado nesse argumento pode-se concluir 

que sistemas baseados nessa tecnologia não podem delegar para os canais de 

comunicação de rede a responsabilidade por proteger as mensagens trafegadas, 

pois o controle dessa mensagem será perdido durante o transporte, especialmente 

quando a conversa é realizada através da Internet.  

 Dessa forma, a concepção de sistemas seguros para dispositivos móveis 

utilizando Web Services só será consolidada quando tecnologias associadas à 

segurança ponto a ponto oferecerem suporte também para aparelhos móveis.

 Outra questão que limita a utilização de Web Services no segmento móvel é a 

questão desempenho, já que arquiteturas baseadas em Web Services necessitam 

de recursos consideráveis de processamento e banda de rede (PEARL, 2004). 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 A primeira justificativa para este trabalho está fundamentada nos desafios a 

serem enfrentados para que um modelo com segurança ponto a ponto possa ser 

elaborado em interações envolvendo dispositivos móveis. 
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 Considerando os princípios de baixo acoplamento e utilização de padrões já 

consolidados no mercado corporativo, a escolha por modelos baseados em Web 

Services se mostra promissora, mesmo existindo limitações tanto na adaptação 

dessas tecnologias para celulares quanto em recursos para agregação de 

segurança. 

 As desvantagens existentes nessa abordagem compõem a segunda 

justificativa, que visa indicar possibilidades para contornar limitações e viabilizar a 

utilização de Web Services móveis em segmentos corporativos. 
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2 OBJETIVOS 

 Como observado anteriormente, existem limitações que dificultam adotar Web 

Services como abordagem para interoperabilidade entre dispositivos móveis, seja 

por falta de suporte nas implementações existentes ou poder de processamento 

limitado nesses aparelhos. 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar e desenvolver uma solução utilizando Web Services que ofereça 

recursos de segurança ponto a ponto em ambientes envolvendo dispositivos móveis. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliação dos padrões e tecnologias disponíveis para incorporação de 

segurança em Web Services tanto no lado do servidor quanto cliente, 

incluindo dispositivos móveis. 

 Avaliar recursos atualmente disponíveis para inclusão de dispositivos móveis 

em arquiteturas orientadas a serviços uti lizando SOAP Web Services seguros 

conforme padrão WS-Security e desenvolver protótipo em Java para um tipo 

de equipamento voltado para o segmento móvel. 

 Realização de um estudo sobre segurança da informação, Web Services e 

mecanismos para segurança em Web Services em seu Estado da Arte. 

 Análise de requisitos e protótipo de desenvolvimento para serviços 

concebidos com SOAP Web Services incluindo dispositivos móveis. 

 Documentação e análise dos resultados obtidos. 

 Publicação de um artigo final do trabalho. 
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3 ESCOPO DO TRABALHO 

 O escopo do problema que o trabalho se propõe a investigar encontra-se em 

propor um modelo de segurança adequado para o segmento móvel utilizando Web 

Services. Para que o desenvolvimento do trabalho seja viável considerando os 

recursos de tempo e esforço disponíveis, as seguintes escolhas foram realizadas:  

 As necessidades de segurança variam para cada domínio de aplicação. No 

contexto desse trabalho, o escopo se limitará à integridade e à 

confidencialidade ponto a ponto das informações. 

 O protótipo será desenvolvido para dispositivos baseados no sistema 

operacional Google Android, que oferece o ambiente ideal tanto no aspecto 

de desempenho quanto de produtividade no desenvolvimento de aplicações. 

 Dentre as abordagens existentes no desenvolvimento de Web Services, o 

padrão SOAP será uti lizado, pois conforme poderá ser observado no capítulo 

de fundamentação teórica, a abordagem SOAP dispõem de um mecanismo 

formal de segurança ponto a ponto. 

 Considerando que mecanismos de assinatura digital serão utilizados no 

trabalho, o gerenciamento de certificados digitais em dispositivos móveis será 

excluído do escopo. Para o protótipo será utilizado um par de chaves do tipo 

PKCS#122 de testes agregado ao sistema. Em uma eventual solução 

comercial, a forma de aquisição e gerenciamento de um par de chaves para 

assinatura digital com formato adequado por parte do usuário do dispositivo 

móvel deverá ser pesquisada. 

                                                 
2
 Public-Key Criptography Standards (PKCS) define um arquivo padrão que carrega tanto a chave 

privada quanto o certificado público do usuário. Utilizado geralmente em servidores para conexão 

segura. Para usuários comuns geralmente se utiliza o padrão PKCS#10/11 em dispositivos físicos 
como cartões ou tokens. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Considerando a natureza complexa de ambientes distribuídos seguros, 

envolvendo dispositivos móveis, este capítulo apresentará conceitos estritamente 

necessários para viabilizar o processo de desenvolvimento e análise experimental 

do problema apresentado. Adicionalmente em algumas seções será possível 

justificar algumas das escolhas associadas as tecnologias e arquiteturas utilizadas 

nas etapas de desenvolvimento. 

4.1 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 Genericamente, pode-se dizer que segurança da informação significa 

proteger informações de acessos não autorizados, utilização indevida, alteração e 

destruição. Buscando nortear organizações que tem a necessidade de prover 

segurança da informação, alguns princípios devem ser compreendidos (HARTMAN, 

FLINN, et al., 2003): 

 Confidencialidade: Capacidade de proteger a informação de acesso por 

usuários não autorizados. Exemplificando, informações bancárias enviadas 

pelo cliente para o servidor em um portal de internet banking não podem ser 

acessadas por qualquer outro usuário que não seja o destinatário da 

mensagem enviada. 

 Integridade: Define que dados trafegados não podem ser modificados sem 

autorização, como por exemplo, uma mensagem eletrônica é interceptada e 

seu conteúdo alterado, alterando o entendimento do receptor da mensagem. 

 Autenticidade: Busca validar que uma informação, transação ou comunicação 

é genuína, oferecendo garantia de que ambos os lados da conversação são 

quem eles dizem que são. 
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 Não repudiação: Implica dizer que alguém envolvido em uma transação seja 

impossibilitado de negar que realizou determinado papel nessa transação, 

como por exemplo um emissor não pode negar que enviou uma mensagem, 

nem o receptor pode negar que a recebeu, caso a mensagem tenha sido 

realmente enviada. 

 Disponibilidade: Deve oferecer suporte e acesso confiável a informações. 

4.2 MECANISMOS PARA SEGURANÇA DA COMUNICAÇÃO 

 Existe um grupo de tecnologias associadas à segurança que recorrentemente 

aparecem em diversos de aplicação quando as necessidades de segurança de 

informações estão sendo identificadas (HARTMAN, FLINN, et al., 2003). 

 Essas tecnologias permeiam dentre as três camadas de segurança 

encontradas em um ambiente corporativo, delimitadas conforme a Figura 1. 

 

Figura 1: Camadas em um ambiente de segurança corporativa  

 No escopo desse trabalho poderemos observar que as transações mais 

críticas envolvem redes abertas (internet), estando diretamente relacionado a 

serviços de segurança de perímetro.  

 A seguir serão detalhados alguns dos principais mecanismos para segurança 

de informações trafegadas na camada de perímetro, como criptografia e assinatura 

digital. 
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4.2.1 Criptografia 

 Principal mecanismo para proteger dados que trafegam em redes abertas, 

sendo uti lizado para cifrar mensagens prevenindo as mesmas de divulgação não 

autorizada. Também é possível através da criptografia garantir a integridade de 

mensagens, barrando possíveis ações nocivas como alteração ou remoção indevida. 

4.2.1.1 Criptografia com chave simétrica 

 Uma chave secreta, usualmente um grupo de caracteres (String) gerados à 

partir de um algoritmo pré-determinado é utilizada para codificar e descodificar a 

informação, também conhecida como criptografia com chave secreta. Todas as 

partes devem proteger essa chave comum de acessos não autorizados. Essa 

abordagem não permite provar quem gerou a mensagem (confidencialidade). Os 

algoritmos mais utilizados nesse método são o DES (Data Encryption Standard) e 

AES (Advanced Encryption Standard). 

4.2.1.2 Criptografia com chaves assimétrica 

 Também conhecida como criptografia por chave pública, esse método utiliza 

chaves diferentes, mas matematicamente relacionadas. Quando a chave pública é 

utilizada para criptografar determinada mensagem, apenas a chave privada 

correspondente conseguirá descriptografar e ler a mensagem. Da mesma forma, se 

codificada com a chave privada, apenas a chave pública poderá descriptografar a 

mensagem. 

 Um fator determinante na utilização desse método é a complexidade dos 

cálculos realizados no processo de encriptação, o que impacta negativamente no 

desempenho, se comparada à abordagem de criptografia por chave simétrica. No 
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contexto dos dispositivos móveis essa questão tem ainda mais relevância dado o 

limitado poder de processamento disponível nesses aparelhos. 

 O algoritmo RSA é considerado a implementação mais completa, e também 

possibilita a realização de assinatura digital, conceito que será discutido no próximo 

tópico. 

4.2.2 Assinatura digital 

 Através da chave privada, um determinado conteúdo digital pode ser 

“assinado” de forma que o resultado da assinatura não pode ser forjado, pois está 

matematicamente relacionado ao valor da chave que só o dono tem acesso. Esse 

modelo também permite proteger a mensagem de alterações não autorizadas, 

servindo como uma validação de integridade. 

4.2.2.1 Algoritmos de hashing 

 Com o elevado custo de processamento computacional exigido por algoritmos 

de assinatura digital, o processo de hashing transforma um conjunto de dados de 

qualquer tamanho em uma palavra de tamanho fixo de forma irreversível, e garante 

uma possibilidade bem reduzida de que diferentes conjuntos de dados compartilhem 

o mesmo valor de hash. 

 Dessa maneira, o hash dos dados é assinado ao invés da mensagem inteira, 

mantendo as propriedades de autenticidade e integridade no tráfego de informações.  

 Atualmente as funções de hashing mais utilizadas geram palavras de 16 a 20 

bytes, como MD5 e SHA-1. No entanto, conforme na 24º Conferência Anual de 

Criptologia, realizada em Santa Barbara na Califórnia, em ambos os algoritmos 

foram identificadas falhas, e em um futuro próximo indica-se utilização de métodos 



21 

 

mais modernos já existentes, como SHA-256/224 e SHA-512/384, também 

conhecidos como SHA-2. 

4.2.2.2 Assinatura digital com RSA 

 Desenvolvido por Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, RSA é o 

algoritmo mais conhecido dentre os modelos de criptografia assimétrica conhecidos, 

sendo estabelecido como principal método para geração e validação de assinaturas 

digitais.  Observe na Figura 2 o fluxograma de uma assinatura utilizando o algoritmo  

RSA. 

 

Figura 2: Processo de geração e validação de assinatura digital com método RSA  

 O processo de assinatura digital com RSA consiste nas seguintes etapas: 

 Inicialmente, o hash do conteúdo a ser assinado é gerado. 

 A chave privada é utilizada para assinar o hash resultante. 

 A assinatura é concatenada à mensagem e enviada para o destinatário. 

 O destinatário calcula o hash da mensagem recebida. 

 Para que a assinatura possa ser validada, é necessário extraí-la da 

mensagem utilizando RSA na assinatura com a chave pública. 
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 Se o resultado da transformação e do hash gerado pelo destinatário forem 

iguais, a assinatura é considerada válida. 

4.3 WEB SERVICES 

 Largamente utilizados em arquiteturas orientadas a serviços (SOA), Web 

Services adotam um conjunto de padrões que ofereçam uma alternativa normalizada 

para implementação de interoperabilidade entre sistemas, sem acoplamento com 

tecnologias ou softwares proprietários. 

 Não existe uma definição de Web Services universalmente aceita (PANDEY, 

2006), mas um denominador comum pode ser encontrado, que é a comunicação 

entre entidades utilizando XML3 associado a protocolos para internet como HTTP, 

SMTP e FTP. 

 De acordo com o documento Web Services Architecture publicado pela W3C4 

Working Group, Web Service é um software com suporte a interações interoperáveis 

pela rede (BOOTH, HAAS, et al., 2004). 

 Espera-se que nesse momento o leitor tenha conhecimentos básicos sobre 

linguagem XML e conceitos associados, como XML namespaces5, métodos para 

validação e transformação de XML. 

4.3.1 SOAP Web Services 

 Concebido e mantido pela W3C, SOAP 6 Web Services adotam protocolos 

formais para comunicação e descrição dos serviços, além de um conjunto de 

                                                 
3
 XML (Extensible Markup Language) oferece um mecanismo genérico e flexível para representação 

de dados, sendo uma das principais linguagens utilizadas no compartilhamento de dados entre 

máquinas.  
4
 W3C (World Wide Web Consortium) é uma organização constituída com o objetivo de estabelecer 

padrões para as tecnologias utilizadas na internet.  
5
 Evita conflitos em nomes de elementos e atributo garantindo um identificador único para 

determinado grupo de elementos XML (usualmente expressado por um URI).  
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especificações derivadas que padronizam questões como endereçamento, 

segurança e transacionalidade. 

4.3.1.1 Protocolo SOAP 

 Mensagens baseadas no protocolo SOAP carregam dois tipos de informação 

(GUDGIN, HADLEY, et al., 2007): 

 Informações de controle: Tem como propósito incluir diretivas que permitam 

agregar recursos de endereçamento, segurança, anexos, entre outros.  

 Conteúdo da mensagem: Inclui também em formato XML o conteúdo das 

informações endereçadas para o destinatário, com estrutura pré-estabelecida. 

 
Figura 3: Estrutura de uma mensagem baseada  no protocolo SOAP 

4.3.1.2 WSDL (Web Service Description Language) 

 Também através da linguagem XML, o WSDL define as operações e seus 

respectivos dados de entrada e saída que determinado provedor de serviços Web 

oferece. É através desse mecanismo que a interação entre máquinas é 

                                                                                                                                                         
6
 SOAP (Simple Object Access Protocol) estabelece um modelo estruturado em XML para 

comunicações utilizando Web Services. 
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estabelecida, permitindo a geração automática de mensagens SOAP tanto pelo 

cliente quanto pelo próprio servidor. 

 Estruturalmente, o WSDL compreende dois segmentos (HARTMAN, FLINN, et 

al., 2003): 

 Definições abstratas: Estabelece características de Web Services 

determinadas pelo desenvolvedor do serviço independente de 

implementação. Características essas como XSD7 dos dados trafegados nas 

mensagens, operações suportadas e quais mensagens são utilizadas em 

quais operações. 

 Definições concretas: Descrevem aspectos como transporte, padrão da 

mensagem utilizado (usualmente SOAP sobre HTTP). 

4.3.1.3 UDDI 

 Universal Description, Discovery and Integration, ou UDDI, é um padrão de 

diretório de serviços para que provedores registrem seus serviços através do WSDL. 

Consumidores então buscam através desse diretório os  serviços que desejam 

consumir, estabelecendo a conexão com o provedor através da leitura do WSDL. 

 Atualmente o padrão UDDI não obteve grande aceitação do mercado, 

usualmente consumidores acessam o WSDL diretamente junto ao provedor que 

pretendem consumir serviços. 

                                                 
7
 XSD (Xml Schema Definition)  expressa regras que determinado documento XML deve respeitar 

para ser considerado válido.  
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4.3.1.4 Arquitetura de SOAP Web Services 

 Associando consumidor, provedor, diretório de serviços, descritor de serviços 

e padrão de comunicação podemos visualizar o modelo arquitetural resultante na  

Figura 4: 

 

Figura 4: Arquitetura de SOAP Web Services de acordo com W3C 

4.3.2 RESTful Web Services 

 Oferecendo uma alternativa ao mecanismo de comunicação entre Web 

Services baseado no protocolo SOAP, abordagens RESTful promove a utilização de 

métodos HTTP (GET, POST, PUT e DELETE) nas interações entre consumidor e 

provedor.  (RICHARDSON e RUBY, 2007) .  

 Esse modelo indica um acoplamento maior com HTTP, diferentemente de 

SOAP Web Services, que oferecem flexibilidade quanto ao transporte.  

 

4.4 SEGURANÇA EM WEB SERVICES 

 Associando os conceitos explicitados no tópico 4.1 com a definição de Web 

Services (tópico 4.3), segurança em Web Services consiste em uma das formas de 
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aplicação de segurança da informação (SINGHAL, WINOGRAD e SCARFONE, 

2007).  

 Como argumentado por Saltzer, essa segurança deve ser garantida 

diretamente pelos envolvidos na conversação, conceito estabelecido como 

segurança ponto a ponto. 

 Considerando a natureza distribuída e flexível de ambientes utilizando Web 

Services, a adoção de um mecanismo padronizado é mais complexa, e até hoje a 

maioria dos métodos de segurança implantados utilizam abordagens pontuais ou 

proprietárias (HARTMAN, FLINN, et al., 2003). 

 Usualmente essas soluções associam mecanismos de segurança Web como 

TLS/SSL8 com ambientes de segurança de aplicações como Java EE9 ou .NET10. No 

entanto, historicamente estender tecnologias fora do seu escopo original não se 

mostrou produtivo, e por se basear em tecnologias que garantem segurança no 

transporte, essa estratégia oferece riscos quando dados são interceptados por 

intermediários não conhecidos, questão recorrente em redes como a internet.  

4.4.1 Desafios 

 Para selecionarmos o modelo mais adequado de segurança para Web 

Service a ser utilizado neste trabalho, discutiremos os principais desafios existentes 

                                                 
8
 TLS (Transport Layer Security) e SSL (Secure Sockets Layer) são protocolos de criptografia para 

segurança no transporte de comunicações em redes como internet.  
9
 Java EE (Java Enterprise Edition) é uma especificação para a linguagem de programação Java que 

oferece uma plataforma para desenvolvimento de aplicações corporativas.  
10

 .NET Framework  é uma linguagem de programação com extensa biblioteca de componentes 

desenvolvida pela Microsoft. Oferece infra-estrutura para desenvolvimento de aplicações para 
diversos segmentos, como móvel, desktop, internet e soluções corporativas.  
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nessa arquitetura, conforme identificados pela WS-I11 (SCHWARZ, HARTMAN, et 

al., 2005): 

 Confidencialidade e integridade dos dados: Assim como em qualquer domínio 

em que segurança das informações é necessário, a WS-I indica que a 

mensagem não seja alterada durante o envio pelo canal de comunicação e só 

seja visualizada por destinatários autorizados. 

 Autenticação dos dados: Estabelece que todos os envolvidos na conversação 

deverão estar identificados na mensagem. O padrão SOAP permite adição de 

conteúdo na mensagem por intermediários, o que agrega ainda mais 

relevância nesse quesito. 

 Atomicidade da mensagem: Indica que a mensagem não seja processada 

novamente caso reenviada, evitando conseqüências como, por exemplo, 

cobranças duplicadas indevidas em uma transação com um cliente. 

4.4.2 Ameaças 

 Também identificados pela WS-I, as principais ameaças de segurança que 

um ambiente utilizando Web Services sofre são definidas a seguir (SCHWARZ, 

HARTMAN, et al., 2005): 

 Mensagens falsificadas: Mensagens com conteúdos falsos são enviadas para 

um receptor que acredita terem vindo de entidade diferente do real remetente.  

 Alteração da mensagem: Os dados da mensagem criados pelo remetente real 

são interceptados e alterados indevidamente, fazendo com que o receptor 

interprete informações diferentes na mensagem que o remetente 

originalmente enviou. 

                                                 
11

 WS-I (Web Services Interoperability) é um consórcio de empresas com o intuito de promover 
interoperabilidade entre as diversas especificações de Web Services.  



28 

 

 Acesso não autorizado: Informações da mensagem são visualizadas por 

participantes não autorizados. 

 Ataque do homem do meio: Uma entidade não autorizada se identifica como 

outro participante entre o remetente e destinatário para confundir ambos os 

participantes. 

 Credenciais forjadas: Uma mensagem é enviada com credenciais forjadas 

com o intuito de ganhar acesso a informações em que o remetente não possui 

acesso. 

 Replicação de partes de mensagem: A mensagem contém partes de outra 

mensagem com o objetivo de ganhar acesso a informações não autorizadas 

ou forçar o destinatário a tomar algum tipo de ação. 

 Negação de serviço: Forçar o destinatário sob ataque a realizar muito trabalho 

sobrecarregando-o. 

4.5 MECANISMOS UTILIZADOS PARA SEGURANÇA EM WEB SERVICES 

 Adquirindo uma compreensão inicial sobre os desafios e ameaças existentes 

na implantação de segurança para Web Services, ainda é necessário analisar os 

principais mecanismos utilizados em Web Services seguros.  

4.5.1 Transport Layer Security (TLS) 

 Largamente utilizados em comunicações em redes abertas como a internet, a 

segurança oferecida por TLS é realizada na camada de transporte. No contexto dos 

Web Services esse método cria um canal de comunicação seguro entre consumidor 

e provedor para o transporte da mensagem, sendo necessário levar em 

consideração intermediários quando aplicável, conforme demonstrado na Figura 5: 
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TLS aplicado a comunicações entre consumidor, provedor e intermediários de Web 

Services. 

 

Figura 5: TLS aplicado a comunicações entre consumidor, provedor e intermediários de Web 
Services.  

 Apesar de oferecer proteção para todas as ameaças listadas na seção 4.4.2 

com utilização de encriptação e autenticação mútua (2SSL12), a principal limitação 

na adoção de TLS com Web Services é que a segurança só pode ser garantida 

entre o ponto inicial ou final da comunicação e o seu respectivo intermediário mais 

próximo. Se existirem intermediários não confiáveis, é inviável garantir segurança 

ponto a ponto, e esse cenário é comum quando Web Services são utilizados na 

internet.  

 Outra desvantagem é o alto acoplamento com o transporte HTTP, não sendo 

compatível com a fi losofia flexível em relação ao transporte na especificação SOAP 

(SINGHAL, WINOGRAD e SCARFONE, 2007). 

4.5.2 WS-Security 

 Em uma iniciativa da IBM e Microsoft, WS-Security define um modelo de 

segurança ponto a ponto, unificado e interoperável que separa as especificidades 

                                                 
12

 2SSL ou autenticação mútua com TLS estabelece uma confiança bilateral entre cliente e servidor, 
além do processo de encriptação do canal de comunicação existente no TLS comumente utilizado.  
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técnicas com as características funcionais do sistema (HARTMAN, FLINN, et al., 

2003). 

 Tendo sido desenvolvido especificamente para Web Services utilizando o 

padrão SOAP, atualmente já está disponível uma especificação formal dessa 

abordagem, mantida pela OASIS13, assim como componentes desenvolvidos para 

diversas linguagens de programação como Java e .NET. 

 Como pode ser observado na Figura 6, o elemento Security, contido no bloco 

de informações de controle da mensagem SOAP (Header), fornece diversos 

mecanismos para agregar aspectos como identificação dos participantes, 

autenticação e confidencialidade dos dados. 

 

Figura 6: Exemplo de mensagem SOAP segura com WS-Security 

                                                 
13

 OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) é um consórcio 
com o propósito de conduzir padrões de desenvolvimento para Web Services. 
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4.5.2.1 Autenticação dos participantes 

 A especificação WS-Security oferece uma maneira flexível quando é 

necessário confirmar a identificação de um participante, descrito através dos 

elementos (NADALIN, KALER, et al., 2006): 

 UsernameToken: Permite incluir um usuário e opcionalmente uma senha 

(usualmente encriptada). 

 BinarySecurityToken: Não necessariamente com dados estruturados em XML, 

permite utilização de tickets de segurança como Kerberos14 ou certificados 

digitais. 

 SecurityTokenReference: Utilizado quando o conteúdo de identificação reside 

em outro elemento da mensagem SOAP (em algum elemento do body por 

exemplo). 

4.5.2.2 Confidencialidade dos dados 

Utilizando o processo de criptografia (tópico 4.2.1), a confidencialidade dos 

dados com WS-Security é baseada em outra especificação recomendada pela W3C, 

XML Encryption Syntax and Processing, concebida com o objetivo de estabelecer 

um modelo padronizado de representação de dados em XML encriptados. A 

recomendação não estabelece qual método de encriptação é utilizado, apenas 

requer a indicação dos métodos utilizados através de elementos do tipo 

EncryptionMethod.  Um documento XML com conteúdo total ou parcialmente 

encriptado deve obrigatoriamente conter os elementos: 

                                                 
14

 Kerberos é um protocolo de autenticação em redes de computadores, adotando a utilização de 
tickets gerados por servidor confiável quando dois nodos desejam estabelecer conexão confiável.  
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 EncryptedKey: Armazena todos os metadados necessários associados aos 

métodos e chaves de criptografia utilizados no processo. 

 EncrytedData: Guarda efetivamente o conteúdo que foi criptografado, além de 

informar a quais metadados de criptografia esses dados estão associados. 

Buscando otimizar a utilização de criptografia assimétrica, o padrão 

recomenda que o conteúdo a ser protegido seja criptografado com uma chave 

simétrica compartilhada para uma sessão, e essa por sua vez deverá ser 

criptografada com a chave assimétrica.  

Esse mecanismo evita que o tamanho do conteúdo SOAP comprometa o 

desempenho do processo, já que o modelo assimétrico, menos performático, não é 

aplicado diretamente a esse conteúdo. 

Os dados criptografados ficam contidos no próprio documento XML, conforme 

demonstrado na Figura 7.  

 

Figura 7: Modelo compondo criptografia simétrica e assimétrica  
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 Abaixo a estrutura de um envelope SOAP cifrado, além do detalhamento das 

informações necessárias conforme especificação W3C XML Encryption: 

 

Figura 8: Exemplo de documento XML com conteúdo cifrado 

 1. Método de criptografia da chave simétrica: Estabelece o método de 

criptografia assimétrica utilizada para proteger o valor da chave  simétrica. 

 2. Parte pública da chave secreta assimétrica utilizada para cifrar chave: 

Oferece informações sobre o certificado utilizado para proteger a chave 

simétrica. 

 3. Valor da chave simétrica cifrada com parte pública do par assimétrico: 

Chave compartilhada protegida: O valor da chave simétrica gerada para 

criptografar o conteúdo confidencial. 

 4. Lista de elementos do conteúdo cifrado: Armazena a lista de identificadores 

únicos associados aos elementos que foram protegidos. 
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 5. Identificador de conteúdo criptografado: Cada elemento ou conteúdo 

protegido deverá ser substituído por um elemento EncryptedData, que contém 

todos os dados associados aos dados criptografados, identificados por um 

atributo Id com valor único. 

 6. Método de criptografia simétrica utilizado: Indica qual algoritmo foi utilizado 

para cifrar o conteúdo referenciado em ReferenceList, utilizando chave 

indicada em CipherValue. 

 7. Referência para os metadados de criptografia associados: Cada elemento 

criptografado deve estar associado a um conjunto de metadados declarados 

no cabeçalho do envelope SOAP. 

 8. Valor do conteúdo cifrado com a chave simétrica, que por sua vez está 

cifrada assimétricamente (protegida por outra criptografia assimétrica).  

4.5.2.3 Autenticidade e integridade dos dados 

 A assinatura digital permite garantir integridade dos dados, bloqueando vários 

tipos de ataque como alteração ou falsificação das mensagens . Além disso, se todo 

o conteúdo da mensagem for assinado, pode-se considerar que o assinante é 

responsável por esse conteúdo. 

 Assim sendo, o WS-Security agrega outro padrão específico para assinaturas 

digitais em documentos XML, que também é recomendado pela W3C. Esse modelo 

estabelece como dados digitais são assinados e como devem ser representados em 

documentos XML. 

 Seguindo o modelo de assinaturas digitais discutidos no tópico 4.2.2.2, 

documentos assinados conforme padrão XML Signature apresenta um conjunto de 

elementos que guardam todas as informações de controle necessárias para realizar 
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o processo de geração e validação, além dos próprios valores de hash e assinatura, 

conforme demonstrado na Figura 9. 

 

Figura 9: Processo de assinatura digital de envelopes SOAP 

  Na Figura 10 a estrutura desse tipo de assinatura pode ser observada, além 

de uma breve explicação sobre o significado de cada segmento necessário nesse 

tipo de documento, conforme recomendação W3C. 

 

Figura 10: Padrão estrutural de XMLSignature 
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 1. Método de normalização: Conforme especificação, o que efetivamente é 

assinado é o elemento SignedInfo, e considerando que um mesmo 

documento XML pode ser representado de maneiras diferentes e que essas 

diferenças influenciam no valor da assinatura gerada, é necessário aplicar um 

processo de normalização antes do cálculo da assinatura, e nesse ponto se 

indica qual algoritmo utilizado. 

 2. Método de assinatura: Aqui se define qual algoritmo de assinatura é 

utilizado, usualmente RSA. 

 3. Identificador único do conteúdo assinado: Permitindo assinatura de 

elementos específicos do documento, aqui é realizada a amarração do 

conteúdo alvo com as informações da assinatura. 

 4. Métodos de transformação: Pelo mesmo motivo demonstrado no ponto 1, é 

necessário remover qualquer tipo de diferença que sintaticamente é ignorada 

por um compilador XML, mas influencia na geração do hashing. Assim sendo, 

um método de transformação dos dados antes do cálculo do hash deve ser 

indicado. 

 5. Método de hashing: XMLSignature também oferece flexibilidade quanto ao 

algoritmo de hashing aplicado no conteúdo alvo. Todos os métodos discutidos 

no tópico 4.2.2.1 podem ser utilizados. 

 6. Valor do hash gerado: Estando definido o algoritmo de hashing utilizado, o 

elemento DigestValue deve guardar o valor calculado. 

 7. Valor da assinatura: Depois de transformado e calculado o hash, o 

conteúdo alvo é colocado no elemento SignedInfo, que por sua vez é 

normalizado e assinado. Esse valor gerado é colocado no elemento 

SignatureValue. 
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 8. KeyInfo: Carrega variados tipos de informações de controle sobre a chave 

utilizada na assinatura. Permite enviar a parte pública da chave para posterior 

validação. 

4.6 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 A segurança de informações envolvendo dispositivos móveis, além de trazer 

riscos adicionais quando imersos em um ambiente corporativo, agrava os já 

identificados em equipamentos fixos. A seguir discutiremos algumas peculiaridades 

desses riscos: 

 Exposição das informações em redes sem fio: Garantir confidencialidade das 

informações trafegadas em redes sem fio oferece um desafio ainda maior, 

considerando maior suscetibilidade nessas redes a serem interceptadas por 

agentes não autorizados. Mecanismos como IPSec15, 802.11 WPA16 

usualmente adotados como solução de segurança nesses ambientes, são 

insuficientes para proteção da comunicação ponto a ponto, pois protegem 

apenas o transporte de acessos não autorizados. 

 Equipamentos perdidos ou roubados: Por serem naturalmente pequenos e 

portáteis, dispositivos móveis oferecem maior risco de perda, indicando que 

mesmo que a segurança entre o aparelho e outros envolvidos na 

comunicação esteja corretamente implementada, a pesquisa de mecanismos 

de proteção contra a posse indevida desses aparelhos ganha maior 

importância. 

                                                 
15

 Internet Protocol Security (IPSec) consiste em uma suíte de protocolos que autenticam e encriptam 
pacotes IP de determinado conjunto de dados. 
16

 Wi-Fi Protected Access (WPA) utiliza algoritmos consolidados de encriptação como DES e AES 
para garantir confidencialidade no transporte. 
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4.7 WEB SERVICES E DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 Ambientes interoperáveis envolvendo dispositivos móveis diferenciam-se 

significativamente dos fixos (HIRSCH, KEMP e ILKKA, 2006), principalmente por 

restrições de processamento, memória e capacidade de armazenamento.  

 Tanto para um consumidor quanto para um provedor Web Service, a 

manipulação de mensagens com estrutura em XML exige poder de processamento 

consideráveis, e se tratando de Web Services no padrão SOAP que usualmente 

geram mensagens extensas (por envolverem cabeçalhos e outras informações), a 

questão de desempenho é ainda mais importante. 

 Dentre as iniciativas existentes na concepção de tecnologias para Web 

Services móveis, podemos citar: 

 Java ME17 Web Services API: Consiste em uma especificação desenvolvida 

pela JCP18 que padroniza a estrutura de componentes e nomencla turas para 

o consumo de serviços Web por dispositivos móveis com tecnologia Java ME 

embarcada. Recursos de segurança não são contemplados nessa 

especificação. 

 Microsoft .NET CF (Compact Framework): Sendo uma versão da plataforma 

.NET desenhada para dispositivos baseados no sistema operacional Windows 

CE, assim como a plataforma completa para desktops e servidores, oferece 

bibliotecas voltadas para o consumo de mensagens SOAP. 

                                                 
17

 Java Platform Micro Edition é uma plataforma baseada em Java desenhada para dispositivos 
móveis e derivados.  
18

 Java Community Process é um processo formal que permite o envolvimento das partes formais em 
definições de funcionalidades futuras da plataforma Java. 
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 Após investigação de todas as ferramentas voltadas para desenvolvimento de 

consumidores Web Service em Java, em nenhuma delas foi encontrado suporte 

para segurança conforme padrão WS-Security. 

4.8 PLATAFORMA ANDROID 

 O escopo desse trabalho estabelece a utilização de aparelhos baseados no 

sistema operacional Android. Sendo assim, nessa sessão uma breve 

contextualização dessa plataforma será apresentada. 

 Liderado pela Google, o Android inclui um sistema operacional baseado em 

núcleo Linux, além de ferramentas e aplicações voltadas para funções usualmente 

embarcadas em dispositivos móveis. Através da máquina virtual Dalvik, o sistema 

executa aplicações escritas em Java. No entanto, esse ambiente apenas usa a 

sintaxe Java, não sendo propriamente uma máquina virtual Java. Dessa forma, não 

se pode dizer que a plataforma é compatível com qualquer padrão Java estabelecido 

pela Sun Microsystems, como Java ME ou SE. Também é possível escrever 

bibliotecas em C e outras linguagens que possam ser compiladas para código nativo 

ARM e instaladas utilizando o kit de desenvolvimento para Android. Na Figura 11 

pode ser observado um dos aparelhos já disponíveis no mercado. 
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Figura 11: Celular Samsung Galaxy, baseado na plataforma Android 
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5  MATERIAIS E MÉTODOS 

 Conforme os objetivos e o escopo estabelecidos para este trabalho, se faz 

necessário a construção de um cenário que ofereça requisitos para desenvolvimento 

de um protótipo. No capítulo 6 os requisitos desse cenário serão formalmente 

apresentados, sendo que aqui o objetivo é demonstrar os métodos, tecnologias e 

ferramentas utilizadas nas etapas de desenvolvimento e comprovação de 

resultados. 

5.1 MODELO DE SEGURANÇA 

 Ambas as partes (consumidor e provedor) devem estabelecer um formato 

único para que suas mensagens possam ser protegidas em um ponto e 

respectivamente validadas e interpretadas no outro. Conforme já demonstrado na 

seção 4.4, métodos que garantem segurança no transporte não correspondem a um 

modelo necessariamente seguro por todo o tráfego da informação, tornando o 

método WS-Security (previamente discutido na seção 4.5.2) a abordagem mais 

adequada, por oferecer confidencialidade, autenticidade (dentre outros aspectos) 

ponto a ponto. Para que a adoção desse método seja viável, alguns fatores devem 

ser compreendidos, que são: 

 A desvantagem na utilização de um mecanismo com segurança ponto a ponto 

é responsabilizar a aplicação por cuidar das rotinas de segurança, o que pode 

aumentar a complexidade no processo de desenvolvimento. 

 WS-Security apenas oferece meios padronizados para a criação de um 

ambiente seguro, ainda sendo necessário analisar os requisitos do problema 

em questão para que o modelo de interação estabelecido seja 

suficientemente seguro. 
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 Apesar de formalmente especificado, o padrão WS-Security ainda se encontra 

em um processo de aprimoramento, limitando a quantidade de plataformas e 

linguagens de programação que oferecem bibliotecas ou recursos para esse 

fim.  

 Conforme será detalhado na especificação do protótipo (seção 6.1), dentre os 

requisitos existem exigências de segurança que requerem a utilização de 

características específicas contempladas pelo WS-Security. Nas próximas 

subseções será apresentada a metodologia com qual o WS-Security foi aplicado 

para cada uma dessas exigências. 

5.1.1 Autenticidade e integridade na resposta do provedor de serviços  

 No contexto de sistemas de M-COMMERCE, para que o cliente realize 

compras com segurança, é imprescindível que as informações da loja visualizadas 

pelo dispositivo móvel sejam de procedência confiável, e que elas não tenham sido 

alteradas durante o canal de comunicação. 

 Essa característica será contemplada utilizando assinatura digital, de modo 

que o servidor assinará o conteúdo de todas as mensagens enviadas para o cliente, 

conforme padrão explicitado na seção  4.5.2.3. 

5.1.2 Segurança na operação de compra de produtos 

 Determinado requisito não funcional (seção 6.1.2) exige que os dados 

enviados pelo cliente em determinada operação (consumidor do serviço Web) sejam 

íntegros, autênticos e confidenciais. A resposta do provedor também deverá possuir 

essas características. 
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 O fluxo desse modelo será apresentado com mais detalhes na seção 6.3, 

sendo que abaixo será explicitado um modelo genérico para o processo (Figura 12: 

Fluxo de comunicação segura entre consumidor e provedor Web Service ). 

 Conforme poderá ser observado através da notação BPMN19, o fluxo é 

composto por algumas atividades que por si só precisariam ser detalhadas em 

outros diagramas. Portanto, as seguintes ressalvas devem ser feitas: 

 As atividades de assinatura e encriptação seguem o modelo estabelecido pelo 

WS-Security, apresentadas na seção 4.5.2. 

 A atividade de assinatura digital da resposta que será devolvida para o 

consumidor também expressa a exigência estabelecida na seção 5.1.1. 

 

Figura 12: Fluxo de comunicação segura entre consumidor e provedor Web Service  

                                                 
19

 Business Process Modeling Notation (BPMN) é uma notação para apresentaç ão gráfica de fluxos 
de negócio.  
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5.2 METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DA PROPOSTA 

 Para comprovar que o protótipo desenvolvido cumpre os objetivos de 

segurança ponto a ponto estabelecidos, a interação entre consumidor e provedor 

será submetida a alguns dos ataques identificados pela WS-I (seção 4.4.1). Para 

esses ataques serão construídos cenários que inclusive demonstrarão a va ntagem 

de um modelo de segurança ponto a ponto, não garantido por abordagens com 

SSL/TLS. 

 A viabilidade de uma possível exploração comercial para essa solução 

depende do desempenho que as rotinas de segurança terão ao serem executadas 

em um ambiente móvel. Por essa razão, as tarefas de segurança realizadas no 

aplicativo móvel serão monitoradas através da ferramenta DDMS (seção 5.4.1), 

indicando os recursos e tempo de processamento exigido para cada tarefa. 

5.2.1 Agente intermediário 

 Todos os testes realizados envolveram um agente intermediário que simula 

um atacante, alterando e falsificando mensagens antes de encaminhá -las ao 

destinatário original. Para criar esse ambiente foi desenvolvida outra aplicação Web, 

cujo o objetivo é receber a requisição de um ponto e redirecioná-la para o ponto 

final, manipulando essa mensagem conforme a necessidade do teste em execução, 

cujo fluxo este demonstrado na Figura 13. 
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Figura 13: Tráfego de informações com agente intermediário malicioso  

5.3 PROVEDOR DE SERVIÇOS 

 Como discutido na seção 4.3.1.4, o servidor no contexto de Web Services é 

quem expõe os serviços, e também tem responsabilidades nos aspectos de 

segurança entre provedor e consumidor.  

5.3.1 Java EE 

Java Enterprise Edition (Java EE) é uma plataforma largamente utilizada em 

ambientes de servidor, principalmente para sistemas expostos na Internet ou até 

Intranet. A principal característica dessa plataforma, e motivo pelo qual foi escolhida 

para esse trabalho é o fato de possuir uma ampla e atuante comunidade no 

desenvolvimento tanto de bibliotecas de código aberto como comerciais, dentre elas 

a Apache Foundation20 e Spring Source21. 

                                                 
20

 Organização sem fins lucrativos com o intuito de manter e oferecer suporte para inúmeras 
bibliotecas e softwares de código aberto, vários deles desenvolvidos para a linguagem Java.  
21

 Desenvolve e mantém bibliotecas modulares em código aberto para diversos segmentos 

corporativos em Java como injeção de dependências, controle de transação, acesso a dados, Web 
Services e inúmeros outros. 
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 Espera-se que nesse momento o leitor conheça o processo de 

empacotamento e implantação de aplicações baseadas na plataforma Java EE 

utilizando o container de servlets22 Apache Tomcat23. 

5.3.2 Spring Framework 

Oferecendo bibliotecas modulares para diversos tipos de serviços uti lizados 

em sistemas para o mercado corporativo, o Spring Framework tem sido considerado 

uma alternativa simples e leve para algumas funcionalidades embarcadas na 

plataforma Java EE. 

Outra vantagem é a compatibilidade do framework com ferramentas auxiliares 

que melhoram os aspectos como gerenciamento de dependências, ambiente de 

desenvolvimento, entre outros. 

Na Figura 14 são apresentados quais componentes são diretamente 

utilizados dentre todos disponíveis, e a seguir serão discutidas as vantagens e 

características dessas ferramentas. 

                                                 
22

 Classe Java estruturada de forma a permitir respostas dinâmicas para requisições HTTP.  
23

 Principal container de servlets para aplicações Web na linguagem Java, distribuído pela Apache 
Software Foundation.  
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Figura 14: Composição de componentes que fazem parte do Spring Framework  

5.3.2.1 Inversão de controle 

 Sendo um dos princípios fundamentais do Spring Framework, a inversão de 

controle oferece um ambiente simplificado e de baixo acoplamento na estruturação 

da aplicação (JOHNSON, 2005). 

 Através de um container (ApplicationContext), todos os objetos e 

dependências utilizadas pela aplicação são configurados, ou seja, o container tem a 

responsabilidade de prover as dependências que determinado objeto precisa, e não 

o contrário, daí o conceito inversão de controle. 

 Na prática, essa abordagem centraliza praticamente todos os aspectos de 

configuração da aplicação nesse container, facilitando a integração e promovendo o 

baixo acoplamento entre as classes. 
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5.3.2.2 Gerenciamento de dados 

 No contexto do cenário estabelecido características como persistência de 

dados e gerenciamento de transação são essenciais. O Spring Framework oferece 

soluções para todos esses aspectos, dentre as quais foram utilizadas nesse 

trabalho: 

 Spring JDBC: Busca simplificar a realização de operações utilizando JDBC, 

além de tornar transparente a obtenção e liberação de canais e recursos 

trafegados entre aplicação e banco de dados. 

 Gerenciamento de transação: Através de AOP24, o Spring Framework oferece 

uma maneira de configuração simplificada e funcionamento transparente para 

agregar transacionalidade na execução de rotinas de negócio, desacoplando 

a implementação de códigos de negócio com gerenciamento de transação. 

5.3.2.3 Spring Web MVC 

 O provedor de serviços deve fornecer um console de administração para o 

administrador, e considerando que a tecnologia Java EE é base para o sistema, 

essa infra-estrutura é aproveitada para o desenvolvimento das telas e rotinas 

associadas a esse requisito. 

 Formulários para inserção, remoção e visualização das entidades associadas 

ao sistema foram codificados utilizando os princípios e recursos oferecidos pelo 

framework Spring Web MVC em conjunto com Servlet API. 

                                                 
24

 AOP (aspect-oriented programming ou programação orientada a aspectos) é um paradigma que 

permite encapsular ou interceptar determinadas funções ou objetos para adicionar comportamento,  
sem modificar a implementação dessa função ou objeto.  
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5.3.2.4 Web Services 

Através de um modelo de configuração consistente e integrado ao princípio 

de inversão de controle (configuração via ApplicationContext) do Spring Framework, 

o componente Spring Web Services utiliza uma abordagem diferenciada no 

desenvolvimento de Web Services SOAP, além de suporte a especificação WS-

Security.  

 Bibliotecas para desenvolvimento de Web Services em Java (Apache Axis, 

Sun Jax-WS, x-fire, etc.) promovem a geração do WSDL e tipos trafegados no 

serviço a partir da classe Java (POUTSMA, EVANS e RABBO, 2009). Essa 

abordagem limita a variedade de tipos que podem ser estabelecidos através do 

Schema XSD, como o tipo representado na Figura 15, que restringe a string 

nomeUsuario para apenas caracteres entre A e Z, não permitindo numéricos e 

caracteres especiais. Não será possível através de uma classe Java representar um 

java.lang.String que contenha essas restrições.   

 

Figura 15: Tipo XSD que não pode ser representado via classe Java 

 

 Assim, o componente Spring Web Services utiliza uma abordagem diferente 

denominada Contract-First, que inverte o processo de desenvolvimento, ou seja, 

projeta-se o WSDL, e a partir dele o código Java.   

 Essa idéia a princípio não parece tão produtiva, pois é bem mais trabalhoso 

desenvolver um WSDL do que uma classe Java e seus métodos. O framework, no 
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entanto oferece meios para a geração automática do WSDL, apenas se baseando 

no XSD para definição das operações e tipos. Considerando que o XSD atualmente 

é o mecanismo oficial para formalizar estruturas XML, a utilização do mesmo 

promove duas características importantes: 

 Menor acoplamento entre a linguagem de programação utilizada para 

desenvolvimento do Web Service, pois o contrato é estabelecido a partir do 

documento XSD e não da classe Java. 

 Como demonstrado anteriormente, o modelo agrega todos os recursos 

oferecidos na tecnologia XSD (restrição via expressões regulares, extensões 

de tipo, entre outros). 

 O Spring-WS também oferece suporte à especificação WS-Security, 

simplificando a configuração dos recursos utilizados e sendo compatível com mais 

de uma implementação do padrão (POUTSMA, EVANS e RABBO, 2009), que são: 

 XWSS (XML Web Services Security): Disponibilizado pela Sun Microsystems, 

o XWSS é incluído no pacote de bibliotecas Metro, mas pode ser utilizado de 

forma independente, assim como é utilizado pelo Spring-WS. 

 WSS4J (Web Services Security For Java): Distribuído pela Apache 

Foundation, o WSS4J é uma alternativa mais simples, oferecendo menos 

dependências e menor acoplamento com o framework de Web Services 

utilizado. Por essas razões, foi a implementação selecionada para esse 

trabalho. 

5.4 CONSUMIDOR DE SERVIÇOS (DISPOSITIVO MÓVEL) 

 Da mesma forma que o provedor de serviços, o consumidor também é 

responsável pela segurança ao interagir com o servidor. Nessa seção serão 
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demonstrados os métodos utilizados no desenvolvimento do sistema, dando maior 

ênfase nos aspectos de segurança. 

5.4.1 Android SDK 

 O desenvolvimento de aplicativos para o sistema operacional Android envolve 

a utilização de um pacote de componentes disponibilizados pela própria Google, o 

Android SDK. Dentre as ferramentas, podemos citar: 

 Emulador Android: Disponível para diversos sistemas operacionais (Windows, 

Mac e Linux), o emulador do sistema operacional Android permite prototipar, 

desenvolver e testar aplicações para Android sem a necessidade de um 

dispositivo físico [Android Dev Guide, 2010].  

 Android Development Tools (ADT): Conforme será detalhado na seção 5.5, o 

ADT oferece um ambiente integrado para criar, implantar, depurar aplicações 

para Android, incluindo ferramentas para composição de interfaces gráficas e 

interação com aplicativos já embarcados no sistema operacional. 

 Monitoramento: O DDMS (Dalvik Debug Monitor Service) permite gerenciar e 

monitorar processos do sistema, auxiliando na análise de desempenho e 

outras informações importantes na execução de testes da aplicação. 

5.4.2 Cliente Web Service com suporte a WS-Security 

Dentre as etapas mais importantes do processo de desenvolvimento, o 

levantamento de uma ferramenta adequada para a concepção de um consumidor de 

serviços Web para a plataforma Android é também a que oferece mais desafios, 

pelos seguintes motivos: 



52 

 

 O Android não se baseia na plataforma J2ME, portanto um framework 

projetado para esse ambiente não necessariamente será compatível com o 

Android. 

 Da mesma forma, APIs voltadas para J2SE ou até J2EE, além de utilizarem 

inúmeras dependências, não priorizam questões como desempenho. 

 Essa ferramenta também deve oferecer suporte à segurança conforme 

padrão WS-Security, adaptável para um ambiente móvel com recursos 

limitados de processamento. 

 Durante o período de pesquisa e desenvolvimento desse trabalho, não foram 

encontradas implementações voltadas para o desenvolvimento de Web Services 

com WS-Security em dispositivos móveis para Java, portanto, considerando que o 

ambiente Android oferece algumas características da infra-estrutura J2SE, a primeira 

etapa é avaliar se é possível adaptar algum framework J2SE WS-Security para o 

sistema Android. 

 Conforme demonstrado na seção 5.3.2.4, existem componentes que agregam 

WS-Security em mensagens sem acoplamento com o framework que gera e trafega 

os envelopes. Considerando que a API WSS4J foi utilizada no provedor de serviços, 

o mesmo foi utilizado para os testes em um ambiente emulado com a plataforma 

Android. 

 Para adaptar o WSS4J para o Android, se faz necessário uma análise de 

dependências, avaliando se essas também precisam e podem ser adaptadas, ou se 

já estão embarcadas nas APIs base da Google. 
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Figura 16: Gráfico de dependências para o componente WSS4J. 

 Se adicionadas no classpath25 do sistema da mesma maneira que seria se o 

ambiente fosse J2SE, dois erros são informados pela máquina virtual Dalvik: 

 “Attempt to include a core class (java.* or javax.*) in something other than a 

core library”: A VM Dalvik estabelece que classes que iniciem com java ou 

javax são consideradas classes de núcleo do sistema e adicionar bibliotecas 

desse tipo podem comprometer o funcionamento da aplicação. Ele permite 

que esse erro seja ignorado, adicionando um parâmetro de inicialização “core-

library”, considerado inadequado para um ambiente de produção. 

 “Ignoring InnerClasses attribute for an anonymous inner class that doesn't 

come with an associated EnclosingMethod attribute”: Aparentemente esse 

erro tem relação com o método utilizado para a compilação e envelopamento 

dessas dependências. Referências indicam que recompilar as dependências 

resolveriam o problema. 

                                                 
25

 Indica para a máquina virtual componentes e classes adicionais a serem utilizados pela aplicação 
que está sendo executada.  
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 Todas as dependências foram obtidas via repositório Maven (seção 5.5.3), e 

todas indicaram o segundo erro, portanto é necessário recompilar as classes dessas 

dependências uti lizando um compilador mais recente. 

 Quanto ao primeiro problema, a solução adotada foi de avaliar quais classes 

utilizam pacotes inválidos e renomeá-los, sem impacto no comportamento. A Figura 

17 mostra as dependências e seus respectivos pacotes que precisaram ser 

adaptados para o Android, sendo renomeados para org.android. 

 

Figura 17: Lista de dependências e pacotes com nome de pacote iniciando com java/javax 

 Após essas adaptações, o ambiente está preparado para a execução dos 

testes. O método empregado consiste em submeter um envelope SOAP arbitrário ao 

WSS4J para que o mesmo fosse assinado (conforme padrão WS-Security Signature 

com SHA1withRSA), uti lizando um par de certificados (gerados através da 

ferramenta Keytool26). Os resultados coletados são os que seguem: 

 No momento da normalização do documento antes do cálculo do hash, o erro 

ParserConfigurationException é lançado, indicando que não existe uma 

implementação de um DocumentBuilder que valide o conteúdo XML cujo 

parsing será efetiadp. Investigando as causas para esse erro pôde ser 

                                                 
26

 Ferramenta para gerenciamento de chaves privadas e certificados inclusa no JDK a partir da 
versão 1.4.2.  
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observado que as classes que efetuam a normalização do documento uti lizam 

a API org.w3c.DOM para leitura do XML. As classes desse componente são 

fornecidas tanto pelas dependências xml-apis quanto pelo conjunto de 

classes bases fornecido pelo Android. Como existe um conflito, a máquina 

virtual desconsidera a implementação do componente xml-apis, e a questão 

não tem como ser resolvida, pois conforme estabelecido na máquina virtual 

Dalvik, não é recomendado adicionar ou substituir classes consideradas como 

de “núcleo” pelo sistema . 

 Ao remover a instrução que obriga a validação do conteúdo durante o parse, 

o processo de assinatura chega ao final, no entanto a validação dessa 

assinatura falha, indicando que o cálculo do hash é incorreto. Analisando o 

conteúdo em que o hash foi gerado, pode ser observado que os atributos e 

declaração de namespaces dos elementos foram omitidos, provavelmente 

causados por problemas na etapa de normalização. 

 Face à documentação insuficiente, problemas de coesão e clareza no código 

que processa essa normalização, e considerando o tempo disponível durante essa 

etapa do trabalho, a decisão, ao menos nos teste realizados com a versão 1.5.8 do 

WSS4J, é de descartar os componentes WS-Security para Java, mais utilizados em 

ambientes Java EE. 

 As pesquisas em busca de alternativas com suporte para WS-Security 

resultaram em insucesso, e a partir disso a abordagem adotada foi de: 

 Buscar o componente mais adequado para funções de consumo de serviços 

Web, sem considerar o suporte a segurança. 

 Desenvolver desde o início todas as funcionalidades que forem necessárias 

para que os objetivos para o cenário estabelecido fossem cumpridos, que é 
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de garantir segurança ponto a ponto com WS-Security envolvendo 

dispositivos móveis baseados no sistema Android. 

 Para o consumo de serviços o escolhido foi o projeto ksoap2, originalmente 

concebido como uma biblioteca de código aberto para o desenvolvimento de clientes 

Web Service voltados para ambientes restritos como Applets e também aplicações 

J2ME, que se mostrou a mais adequada no contexto desse trabalho pelos seguintes 

motivos: 

 Todas as dependências para manipulação de XML e outros aspectos 

necessários já são inclusos nas APIs de desenvolvimento disponibilizadas 

pela Google (já embarcadas no Android), como, por exemplo, XML Pull, que 

compõe um grupo de interfaces e classes de suporte  Java que delineiam um 

mecanismo simples para parse, serialização e representação de documentos 

XML. Google Android oferece uma implementação para esse formato 

baseado no projeto de código aberto XmlPull27, que inclusive foi originalmente 

projetado para funcionar no ambiente J2ME. 

 Por ter sido projetado para ambientes com recursos limitados, leva em 

consideração a questão do desempenho. 

 Como dito anteriormente, tem o código aberto, quesito essencial para 

adicionar funcionalidades no componente, caso dos recursos WS-Security 

que serão adicionados. 

 Já podem ser encontrados projetos paralelos ao ksoap2 adaptados para o 

ambiente Android, como é o caso do ksoap2-android (DAVIS, 2009). 

                                                 
27

 API para manipulação (serialização e parsing) de XML simplificada e voltada para dispositivos com 
poucos recursos de processamento.  
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5.4.3 Características técnicas do componente ksoap2 

 Para viabilizar a implantação de um consumidor Web Service seguro no 

Android, é necessário conhecer a estrutura de classes e funcionamento do 

componente ksoap2, pelos seguintes motivos: 

 Utilizar os recursos já disponíveis, que correspondem a: preparação, envio e 

recepção dos envelopes SOAP. 

 Agregar no ciclo de envio o processo de proteção das mensagens, além de 

validar a resposta do servidor, de acordo com WS-Security. 

 A documentação do ksoap2 é limitada, ficando restrita ao javadoc e pequenos 

tutoriais em listas de email do projeto e artigos encontrados em blogs e revistas, 

conforme listados no capítulo de referências bibliográficas. A utilização das 

funcionalidades básicas, no entanto, é simples, partindo do princípio que o 

desenvolvedor saiba como utilizar algumas das dependências do ksoap2 como por 

exemplo XmlPull e commons-httpclient28. 

 A partir da análise do código da Figura 18 será possível coletar informações 

suficientes para utilização e extensão do ksoap2. 

                                                 
28

 Biblioteca com facilidades para realização de requisições http.  
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Figura 18: Trecho de código para envio e obtenção de resposta SOAP 

 Do código acima, as seguintes características podem ser observadas: 

 O método KSoapUtils.call recebe dois argumentos, o primeiro que 

corresponde ao endereço em que o provedor receberá a requisição. O último, 

conhecido como payload do envelope SOAP, identifica a operação a ser 

invocada e guarda os argumentos que essa operação recebe. A geração 

desse argumento está exemplificada na Figura 19. 

 

Figura 19: Preparação de payload para posterior  
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 A classe SoapEnvelope armazena todos os dados necessários para 

construção do envelope SOAP, além de receber também a resposta do 

servidor através do atributo SoapEnvelope.bodyIn. 

 O processo de envio e recebimento de resposta fica a cargo da classe 

HttpTransportSE através do método HttpTransportSE.call. Caso exista 

conteúdo na resposta SOAP do provedor, o atributo SoapEnvelope.bodyIn é 

populado. 

 Discutido na seção 4.5.2, a especificação WS-Security, dependendo do 

recurso utilizado, adiciona cabeçalhos (headers) no envelope SOAP a ser protegido, 

além de poder alterar o próprio conteúdo. O ksoap2 já oferece, através do atributo 

SoapEnvelope.headersOut, um mecanismo que permite adicionar cabeçalhos na 

mensagem SOAP.  

5.5 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO 

 A IDE29 utilizada para a implementação do protótipo foi o Eclipse 

(http://www.eclipse.org), que agrega todas as características necessárias tanto para 

o desenvolvimento da parte de servidor (com Java EE) quanto no cliente (Android).  

5.5.1 Android Development Tools (ADT) 

 O principal diferencial da IDE Eclipse é a compatibilidade com o plugin 

Android Development Tools (ADT), que oferece um ambiente integrado e poderoso 

para o desenvolvimento de aplicações para Android (Figura 20). 

                                                 
29

 Integrated Development Enviroment (IDE) é um software que oferece um conjunto de ferramentas 
voltadas para o desenvolvimento de software de determinada linguagem ou plataforma.  
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Figura 20: Ambiente de desenvolvimento Eclipse com plugin ADT. 

 As principais vantagens do ADT, e que foram aproveitadas no 

desenvolvimento do aplicativo para o Android, são: 

 Integração com ambiente de emulação existente no Android SDK, oferecendo 

configuração simplificada para criação de instâncias do emulador e 

customização de parâmetros. 

 Oferece a criação de um projeto do Eclipse no padrão Android, respeitando 

estrutura de arquivos e gerando descritores de instalação (deployment 

descriptors) necessários. 

 Todo e qualquer recurso (imagens, arquivos de configuração de XML, etc.) 

deve ter um endereço numérico associado (usualmente um Integer 

hexadecimal) para ser utilizado na aplicação. O plugin gera automaticamente 
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esses endereços e os declara na classe Java padrão que o Android utiliza 

para guardar essas informações, conforme pode ser observado na Figura 21. 

 

Figura 21: Gerenciamento de recursos de aplicação Android pelo ADT  

 O componente também possui um conjunto de interfaces gráficas para 

diversos aspectos da aplicação como configuradores de meta dados 

(AndroidManifest.xml) e construtores de telas para aplicativos Android. 

5.5.2 Web Tools Platform (WTP)   

 Atualmente integrado à distribuição Java EE do Eclipse, o WTP é composto 

por ferramentas voltadas para o desenvolvimento de aplicações Web em Java, 

oferecendo editores para diversos “aspectos” contidos em um sistema Java EE, 

dentre os quais podemos citar: 
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 Editores para interfaces com usuário como: editores HTML, JSP, CSS, 

Javascript, etc. 

 Integração com containers Web, adicionando recursos de envelopamento e 

deployment automático de um projeto WTP do Eclipse para o container (no 

escopo desse trabalho foi utilizado Apache Tomcat 6.0). 

5.5.3 Apache Maven 

 Usufruindo da vasta disponibilidade de bibliotecas e comunidade ativa  

oferecida pela linguagem Java, a complexidade no gerenciamento, não só de 

dependências, mas do projeto como um todo podem elevar o custo de 

desenvolvimento. Para esses aspectos o projeto Maven mantido pela Apache 

Foundation, fornece uma abordagem declarativa e centralizada. Além disso, o 

Eclipse oferece integração com esse sistema através do plugin M2Eclipse. Um 

projeto no padrão Maven integrado com o Eclipse oferece as seguintes vantagens: 

 Gestão centralizada de dependências: Todas as dependências utilizadas pelo 

sistema são declaradas em um único arquivo de configuração necessária 

para um projeto Maven, o pom.xml. Essas bibliotecas são obtidas de um 

repositório centralizado automaticamente, abstraindo a preocupação de se 

encontrar os artefatos e gerenciá-los manualmente. 

 Envelopamento: Através da natureza modular do Maven, estão disponíveis 

vários plugins que permitem construir uma biblioteca através de comandos 

mais simples, adotando a abordagem “convenção ao invés de 

configuração”30. 

                                                 
30

 Paradigma de desenvolvimento que busca reduzir o número de decisões que o desenvolvedor 
deve tomar, promovendo a simplicidade 
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5.5.4 SoapUI 

 Atualmente sendo uma das suítes de ferramentas mais importantes para 

execução de testes em provedores Web Service, o soapUI foi o principal mecanismo 

de testes de integração com o provedor de serviços desenvolvido. Dentre as 

vantagens oferecidas, podemos citar as mais utilizadas e importantes: 

 Realiza a validação do WSDL e o utiliza como referência para gerar 

chamadas de teste para o provedor. 

 Permite configurar suíte de testes que guardem resultados da requisição 

anterior para serem utilizados na próxima, permitindo avaliar o 

comportamento do sistema (Figura 22). 

 Facilmente extensível para manipular tipos complexos contidos na mensagem 

SOAP que o serviço pode trafegar. 

 Suporte a WS-Security, disponibilizando configuradores gráficos para 

configurar e testar aspectos de segurança do sistema. No contexto desse 

trabalho foi possível simular através do soapUI o modelo de segurança 

esperado existente entre o cliente Android e o servidor Java EE. 
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Figura 22: Execução de rotina de testcases com soapUI 
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6  DESENVOLVIMENTO 

 Para que seja possível validar a proposta estabelecida para esse trabalho, se 

faz necessário o desenvolvimento de um protótipo, e para tal, um cenário fictício 

com os requisitos necessários foi construído para a especificação e implementação 

do sistema. 

 Esse capítulo contextualizará brevemente uma especificação de requisitos 

para um problema a ser resolvido, além de uma demonstração das características 

funcionais do sistema. A seguir serão detalhadamente apresentados os mecanismos 

que garantirão autenticidade, confidencialidade e integridade ponto a ponto das 

mensagens SOAP do sistema. 

6.1 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO SISTEMA 

 O quesito segurança na maioria das soluções voltadas para M-COMMERCE é 

essencial, principalmente em operações de compra em que informações de forma 

de pagamento devem ser enviadas pelo cliente. Esse cenário oferece a justificativa 

ideal para o argumento segurança ponto a ponto, principalmente quando a Internet é 

utilizada, pois estão suscetíveis a ameaças (seção 4.4.2) originadas de 

interceptações no canal de comunicação. O cenário deve ser estruturado levando 

em consideração esses argumentos. 

6.1.1 Visão geral 

 Determinada empresa deseja estender a gama de mecanismos para expor e 

vender seus produtos, adicionando acessibilidade a sua loja virtual “Android Store” 

através de sistemas móveis. No entanto, buscando reduzir custos e ganhar agilidade 

na exploração desse mercado, o servidor de informações deve ter o mínimo de 
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acoplamento possível com a interface móvel, para que quando outro sistema móvel 

seja explorado, o mesmo servidor de aplicação seja utilizado. 

 Atualmente a maioria dos dispositivos móveis de alto desempenho oferece 

navegadores para acesso a portais Web, no entanto a riqueza embarcada na 

usabilidade do aparelho é perdida, podendo inclusive comprometer o interesse do 

cliente nos produtos da loja. Por esse motivo, deve ser desenvolvido um aplicativo 

específico para o sistema móvel, aproveitando seus recursos de interface. 

 A questão segurança também é essencial, já que clientes poderão comprar 

produtos. O sistema deve garantir que: 

 Qualquer dado sigiloso do cliente (endereços, formas de pagamento) deve ser 

protegido de acessos não autorizados (confidencialidade dos dados). 

 A aplicação no lado do cliente deve garantir que as informações recebidas 

são confiáveis (autenticidade). 

 Dados do provedor não podem ser alterados sem autorização (integridade 

dos dados).  

 Para o cliente (consumidor), as informações re ferentes à solicitação de 

compra também devem garantir autenticidade e integridade. 

6.1.2 Requisitos do software 

 Formalizando as informações obtidas na visão geral do sistema e agregando 

mais detalhes, apresentados a seguir: 

 Requisito funcional 1 – Consultar produtos da loja: O sistema deve fornecer 

informações (descrição, preço, fotos, etc.) sobre todos os produtos 

disponíveis para venda, permitindo adição de filtros por categoria e nome do 

produto. 
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 Requisito funcional 2 – Efetuar operações de compra: A loja deve oferecer a 

funcionalidade de compra de produtos adicionados no carrinho, 

disponibilizando opções de pagamento cadastradas no sistema. 

 Requisito funcional 3 – Gerenciar produtos cadastrados: Uma interface deve 

ser disponibilizada para que um administrador do sistema possa cadastrar e 

remover produtos, segmentando-os por categorias. 

 Os requisitos não funcionais do sistema são os mais importantes para os 

objetivos do trabalho, e são os que seguem: 

 Requisito não funcional 1 – Acessibilidade para dispositivos móveis: A 

navegação na loja deve oferecer acessibilidade para aparelhos móveis 

baseados no sistema operacional Android. 

 Requisito não funcional 2 – Interface gráfica nativa: A loja no ambiente móvel 

deve aproveitar a riqueza de recursos gráficos e usabilidade do dispositivo. 

 Requisito não funcional 3 – O servidor deve oferecer baixo acoplamento nas 

interações com o sistema cliente, para que futuramente outros dispositivos 

móveis sejam adaptados. 

 Requisito não funcional 4 – Segurança: O sistema deve proteger dados 

sigilosos do cliente contra acessos e modificações não autorizadas, além de 

garantir a autenticidade em todas as informações provenientes do servidor. O 

modelo também deve validar autenticidade do cliente em dados relativos a 

operações de compra. Essas características devem ser garantidas de 

maneira ponto a ponto. 

 Requisito não funcional 5 – Console de administração Web: O cadastro de 

produtos e monitoramento do sistema deverá ser acessível via navegador 

pelo administrador do sistema. 
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6.1.3 Casos de uso 

 Ator cliente da loja: É efetivamente quem navega na loja, faz as consultas e 

compra os produtos adicionados ao carrinho. 

 Ator administrador do sistema: Conforme requisitos funcionais 3 e 4, o 

administrador gerencia o cadastro de produtos e confere operações de 

compra. 

 

Figura 23: Diagrama de casos de uso para a loja Android Store  

6.1.4 Arquitetura do sistema 

 De acordo com que foi detalhado no capítulo 5 e tomando como base os 

requisitos não funcionais 1, 2 e 3, o sistema será estruturado da seguinte forma:  

 O sistema servidor será desenvolvido utilizando a tecnologia Java EE, 

expondo operações da loja conforme padrão SOAP Web Services (requisito 

não funcional 3).   

 O software no dispositivo móvel (cliente) será implementado na linguagem 

nativa do ambiente, utilizando seus recursos de interface gráfica rica (requisito 
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não funcional 1 e 2). Consultas e operações de compra serão realizadas 

através de consumo dos serviços expostos pelo sistema servidor.  

 A segurança entre entidades será realizada conforme padrão WS-Security, 

agregando autenticidade dos envolvidos e integridade dos documentos 

através de assinatura digital, além da confidencialidade dos dados por 

encriptação.  

6.1.5 Demonstração do sistema 

 Conforme escopo estabelecido para este trabalho, todos os diagramas 

associados à demonstração dos possíveis fluxos do sistema estão adaptados para 

destacar as atividades relativas ao aspecto segurança. Para que isso seja possível é 

necessário reduzir a granularidade de detalhes de outros aspectos, como as 

próprias características funcionais do sistema.  

 No entanto ainda se faz necessário uma compreensão, ainda que superficial, 

de como o sistema funciona sob o ponto de vista dos usuários do software, que 

correspondem ao cliente e o administrador da loja. Essa seção tem como objetivo 

principal fornecer esse conhecimento, através da captura de telas mostrando as 

interfaces que foram desenvolvidas e um tutorial de como o sistema atende aos 

casos de uso definidos. 

6.1.5.1 Consultar produtos 

 Ao executar o aplicativo desenvolvido para o Android, um formulário de 

consulta é disponibilizado para o usuário, contendo dois fi ltros: 

 Categoria do produto: Permite realização de busca de produtos considerando 

sua categoria, como por exemplo, “Eletrônicos & Vídeo” ou “Higiene Pessoal”. 
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 Nome do produto: Filtro básico de pesquisa de produtos de acordo com o 

nome ou parte desse nome. 

 Após consulta (demonstrada na Figura 24), uma tabela com os resultados 

obtidos é apresentada. 

 

Figura 24: Tela de consulta de produtos do protótipo para o Android 

 Cada registro contém a foto, nome e preço do produto, que se selecionado 

leva o usuário a página de detalhes desse produto (Figura 25), com as seguintes 

características: 

 Álbum de fotos: Através do componente Gallery31 disponível no Android, é 

montado um álbum com todas as fotos registradas para aquele produto. 

 Nome e preço do produto: Destacados no centro da tela. 

                                                 
31

 Componente utilizado para visualizar imagens em uma lista de rolagem horizontal, em que a 
seleção atual fica no centro.  
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 Informações do produto: Todos os dados relativos ao produto são 

apresentados no componente WebView32. 

 Botão adicionar no carrinho (“Comprar”): Se clicado, o botão comprar adiciona 

o produto atualmente visualizado no carrinho. 

 Botão voltar: Retorna o usuário para a tela inicial em que a consulta foi 

realizada. 

 

 

Figura 25: Tela de detalhes do produto 

                                                 
32

 Componente para renderização de conteúdos em HTML.  
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6.1.5.2 Gerenciar produtos no carrinho 

 Quando um produto é adicionado ao carrinho através da tela de detalhes 

(botão “comprar” ou quando o botão “carrinho” da tela inicial é selecionado, o 

usuário poderá remover ou definir a quantidade dos itens que estão no carrinho. 

 Também é através da tela de gerenciamento de produtos no carrinho que o 

usuário poderá fechar o pedido, iniciando o processo pelo botão “próximo”, conforme 

poderá ser observado na Figura 26. 

 

Figura 26: Tela de gerenciamento do carrinho de compras, que pode ser acessada da tela inicial ou 

quando um produto é adicionado.  

6.1.5.3 Comprar produtos 

 Para que o processo de compra seja concluído, é necessário um conjunto de 

informações que o usuário deverá disponibilizar, listados abaixo: 
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 Email: Identificador único do cliente que está efetuando a compra. 

 Certificado: A mensagem solicitando o fechamento do pedido deverá garantir 

autenticidade e integridade, e para tal será necessário assinar digitalmente o 

conteúdo. Nesse campo o usuário informa com qual chave privada os dados 

serão assinados. 

 Endereço para entrega: Para onde os produtos serão enviados. 

 Forma de pagamento: Informa se o comprador efetuará o pagamento com 

cartão de crédito ou boleto bancário. 

 Cartão de crédito: Caso a compra seja feita com cartão de crédito, será 

necessário informar os dados do cartão, como número, nome, data de 

vencimento, dentre outras informações. 

 Endereço para cobrança: Informa para onde o documento de boleto bancário 

será enviado (poderá ser diferente do endereço para entrega). 
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Figura 27: Formulário de fechamento do pedido 

 Após preencher o formulário, o botão “fechar pedido”, se pressionado, 

processará o fechamento do pedido, aplicando segurança à mensagem e enviando 

ao provedor de serviços, que registrará a compra e retornará o resultado da 

operação. 

6.1.5.4 Gerenciamento de produtos 

 Os produtos disponíveis para compra deverão ser cadastrados via console de 

administração, acessível via navegador. Dentre as características básicas do 

formulário de cadastro, se pode destacar: 

 Adição de imagens do produto. 
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 O campo de informações do produto oferece funcionalidades de decoração do 

conteúdo, como tabulação dos parágrafos, definição do tipo e cores das 

fontes uti lizadas. 

 

Figura 28: Tela de cadastro de produtos 

6.2 CONTRATO WSDL 

 Para que seja possível aplicar as características necessárias de segurança 

entre provedor e consumidor Web Service, devem-se estabelecer os serviços 

necessários para funcionamento do sistema, permitindo definir o que deverá ser 

protegido. No contexto de Web Services SOAP, o contrato WSDL, além de ser pré-



76 

 

requisito para o desenvolvimento do software, é um mecanismo formal para atingir 

esse objetivo.  

 Adotando a filosofia contract-first apresentada pelo Spring Web Services 

(seção 5.3.2.4), em que o processo de desenvolvimento se inicia no contrato WSDL, 

para cada operação existente no Web Service, dois tipos XSD devem existir no 

schema resultante, conforme demonstrado abaixo: 

 O primeiro tipo representará a operação, sendo que seus filhos (sub-

elementos) correspondem aos argumentos de entrada da operação. O nome 

dessa operação deverá terminar com a palavra “Request”, ou por outro sufixo 

configurável. 

 O segundo tipo é opcional, será criado quando a operação deve retornar 

alguma informação. Esse elemento deve ter o mesmo nome que o primeiro, 

substituindo “Request” por “Response”, ou por outro sufixo configurável. 

 Na Figura 29 é demonstrado um exemplo da definição de uma operação. 

Observe que os dados de entrada e saída também são definidos via schema, 

demonstrando uma das vantagens da abordagem contract-first. 
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Figura 29: Definição de operações e estrutura de dados de entrada e saída através de schema.  

 Para atender os casos de uso demonstrados nas seções 6.1.3 e 6.1.5, as 

operações foram estruturadas da seguinte forma: 

 ListarCategoriasRequest: Esse serviço não recebe nenhum dado de entrada, 

apenas retorna uma listagem das categorias de produtos cadastrados no 

sistema, contendo código e nome da categoria. 

 ListarProdutosRequest: Responsável por processar e retornar lista de 

produtos de acordo com filtros de pesquisa como categoria ou nome do 

produto. 

 ListarFormasPagamentoRequest: Retorna a lista de formas de pagamento 

disponíveis para a loja. 

 ConcluirCompraRequest: Serviço que efetivamente processa a operação de 

compra. Recebe os produtos que serão comprados, identifica o cliente que 

está comprando, o endereço para onde os produtos serão entregues e os 
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dados para a forma de pagamento selecionada. Como resposta fornece o 

resultado da operação.  

6.3 ESPECIFICAÇÃO DO MODELO DE SEGURANÇA 

 Para atender aos requisitos de segurança exigidos pelo sistema, os 

mecanismos apresentados nas seções 5.1.1 e 5.1.2 serão aplicados nas seguintes 

situações: 

 O provedor de serviços deverá assinar digitalmente qualquer conteúdo 

retornado para o consumidor de serviços, e o consumidor por sua vez deverá 

validar essa assinatura. 

 Na operação de compra, tanto o aplicativo embarcado no Android quanto o 

provedor Web Service deverão utilizar assinatura e encriptação para garantir 

integridade, autenticidade e também integridade dos dados. 

 A seguir serão apresentados uma sequência de diagramas em notação 

BPMN que detalham o fluxo de negócio e interações existentes para o sistema, com 

o objetivo de destacar quais e em que etapa da transação cada mecanismo de 

segurança foi aplicado. 
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Figura 30: Fluxo de inicialização do sistema 

 O fluxo apresentado na Figura 30 contempla a etapa de inicialização do 

sistema, sendo que durante o carregamento da aplicação no dispositivo Android são 

solicitados (através da operação ListarCategoriasRequest) as categorias a serem 

utilizadas no formulário de consulta.  

 Nessa requisição a única proteção necessária é garantir que a resposta do 

servidor seja confiável e íntegra, e isso é realizado através da assinatura digital do 

envelope SOAP por parte do provedor e validação dessa assinatura por parte do 

consumidor. 
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Figura 31: Consulta de produtos e gerenciamento do carrinho de compras  

 Utilizando a mesma abordagem na operação de listagem de categorias, a 

resposta SOAP do servidor contendo informações dos produtos encontrados deverá 

ser assinada digitalmente (Figura 31). 

 Para o escopo dessa especificação, o nível de detalhes para fluxos em que 

não existem interações entre consumidor e provedor é apresentado 

superficialmente, conforme pode ser observado na atividade “Seleção e adição de 

produtos do carrinho”, em que eventos contidos nesse fluxo ocorrem apenas entre 

usuário e sistema embarcado no dispositivo móvel. 
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Figura 32: Início da operação de compra 

 As formas de pagamento disponíveis para o sistema deverão ser obtidas via 

Web Service, e assim como nas respostas das outras operações, o envelope SOAP 

deverá ser assinado pelo servidor para que o consumidor possa validar a 

procedência e integridade da mensagem (atividades em azul na Figura 32). 

 Com esses dados, o aplicativo para o dispositivo móvel construirá o formulário 

a ser preenchido pelo usuário para posterior finalização da compra (demonstrada na 

Figura 33). 
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Figura 33: Finalização da operação de compra 

 A etapa de conclusão da compra é a que oferece mais riscos de segurança , 

pois envolve dados confidenciais do usuário tanto no envio e resposta da requisição 

SOAP. Adaptando o modelo demonstrado na seção 5.1.2 no diagrama da Figura 33, 

observe que para encerrar a compra o usuário da loja deve possuir um par de 
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chaves (certificado digital) configurado para que seja possível realizar a assinatura 

digital do envelope SOAP de envio. 

6.4 SUPORTE A WS-SECURITY PARA ANDROID 

 Conforme discutido na seção 5.4.2, não foi encontrado um componente capaz 

de oferecer suporte a WS-Security para Android, culminando na decisão de 

implementar os recursos WS-Security necessários para a proposta estabelecida. 

 A escolha da biblioteca ksoap2 para cuidar dos trabalhos de preparação, 

envio e recepção das mensagens SOAP foi essencial para viabilizar essa etapa do 

desenvolvimento, em razão de ser um framework de código aberto, permite 

contribuições por outros desenvolvedores. 

 A especificação WS-Security é composta por um extenso grupo de padrões, 

sendo que apenas uma parte será utilizada neste trabalho. Por esse motivo, 

considerando o tempo e recursos disponíveis para o desenvolvimento, apenas as 

funcionalidades de assinatura e encriptação das mensagens SOAP serão 

contempladas. As classes desenvolvidas foram agrupadas em um pacote 

denominado ksoap2-wss, podendo ser uti lizado como uma extensão da biblioteca 

ksoap2. 

6.4.1 Assinatura digital do envelope SOAP 

 O modelo de assinatura digital, para respeitar o padrão estabelecido pela WS-

Security, deve ser processado conforme foi demonstrado na seção 4.5.2.3. Para 

integrar esse modelo ao componente ksoap2 foi criado um conjunto de classes, 

possibilitando aplicar e validar a assinatura WS-Security, referenciados no diagrama 
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de classes da Figura 34. Posteriormente será contextualizado o objetivo de cada 

classe e como utilizá-las no processo de assinatura digital. 

 Para os algoritmos de hash e criptografia realizados na proteção das 

mensagens foram utilizadas APIs já disponíveis no ambiente Android, adaptadas do 

projeto BouncyCastle33. 

 

Figura 34: Classes responsáveis pela aplicação e validação da assinatura digital do envelope SOAP  

                                                 
33

 Projeto que oferece implementações de criptografia e assinatura digital para diversas plataformas, 
dentre elas Java e C#. 
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 A classe KSoapSigner funciona como ponto de entrada para o processo de 

assinatura do envelope, adicionando todas as informações necessárias em instância 

da classe SoapObject (que representa o envelope SOAP que será enviado para o 

provedor). No entanto, antes de utilizá-la é necessário configurar os seguintes 

parâmetros: 

 keystore: Sendo uma instância de java.security.KeyStore, a partir deste objeto 

serão obtidos a chave privada (utilizada para assinatura) e o certificado, que 

será anexado no cabeçalho de segurança do envelope SOAP. A classe já 

possui construtores de facilidade para criação desse atributo, conforme 

poderá ser observado no trecho de código da Figura 35. 

 signatureMethod, canonicalizationMethod e signatureKeyIdentifier: Já são 

populados com valores default, mas podem ser customizados conforme 

previsto no padrão de assinatura WS-Security. 

 

Figura 35: Código para geração de envelope SOAP assinado 

 Buscando facilitar a utilização dos recursos de assinatura, KSoapSigner 

oferece facilidade para criação de instância do atributo Keystore através de um 

construtor especial, que recebe os seguintes argumentos: 
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 InputStream: Corresponde aos dados do arquivo em disco do par de chaves 

utilizado para assinatura. 

 Password: Senha para que seja possível aplicar a assinatura digital com a 

chave privada. 

 StoreType: Indica o padrão de armazenamento do par de chaves (no caso do 

exemplo é do tipo PKCS12. 

 A inserção da assinatura fica a cargo do método KSoapSigner.call, que 

receberá dois argumentos: 

 SoapEnvelope: Representando o envelope SOAP, a própria instância da 

classe SoapEnvelope no próprio argumento será adicionada os headers de 

segurança e informações necessárias para assinatura digital. 

 WssEncryptionPart: Instâncias dessa classe permitem identificar quais 

elementos do conteúdo XML serão assinados.  

 A validação da assinatura SOAP retornada pelo provedor de serviços é 

efetuada através da classe KSoapSignatureVerifier. 

 

Figura 36: Código para invocação de rotina para validação de assinatura do envelope SOAP 

6.4.2 Criptografia de conteúdo confidencial do envelope SOAP 

 Tendo como base o modelo apresentado na seção 4.5.2.2, a implementação 

que aplica o algoritmo de criptografia também realizado pela API BouncyCastle. Na 

Figura 37 as classes envolvidas no processo de criptografia. 
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Figura 37: Classes desenvolvidas para aplicação de criptografia no padrão WS-Security  

 A criptografia de determinado conteúdo de envelope SOAP é efetuado 

através do método KsoapEncryption.encrypt(SoapEnvelope, WssEncryptionPart), 

conforme apresentado no trecho de código da Figura 38. No entanto, antes de 

utilizar esse método os seguintes parâmetros de instância dessa classe devem ser 

configurados: 

 keyEncryptionMethod: Indica qual método será utilizado para criptografar a 

chave simétrica gerada para a comunicação (se não definida é utilizado o 

método RSA128 como padrão. 
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 dataEncryptionMethod: Método de criptografia simétrico utilizado para 

efetivamente criptografar os dados indicados. 

 certificate: Chave uti lizada para criptografar a chave simétrica gerada. 

 sessionSecretKey: Chave simétrica utilizada para a criptografia. Se não 

definida, uma será gerada automaticamente. 

 strKeyIdentifier: Indica como o certificado utilizado para criptografar a chave 

secreta deve ser anexado ao cabeçalho do envelope. 

 

Figura 38: Trecho de código para criptografar parte do conteúdo de envelope SOAP 

 O suporte a descriptografia de dados retornados pelo provedor Web Service é 

de responsabilidade da classe KsoapDecryption, sendo que se existir, o certificado 

utilizado para descobrir a chave simétrica compartilhada na operação deverá ser 

definido via construtor da classe.  
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7 RESULTADOS 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar um relatório das simulações 

realizadas para validar a eficiência no nível de confiabilidade e desempenho da 

solução de segurança ponto a ponto apresentada, conforme metodologia 

estabelecida na seção 5.2. 

7.1 CONFIABILIDADE DO MODELO DE SEGURANÇA 

 A comprovação do modelo de segurança parte do princípio que os 

mecanismos de segurança executados por parte do servidor estejam implementados 

corretamente, Portanto, os ataques de segurança serão aplicados buscando 

comprovar as seguintes responsabilidades do dispositivo móvel:  

 Identificar quando o conteúdo da resposta SOAP foi alterada indevidamente, 

interrompendo o processamento e alertando o problema para o usuário.  

 Assinar a requisição SOAP corretamente de modo a garantir que o servidor 

não receba dados maliciosamente alterados. 

 Criptografar e descriptografar dados confidenciais contidos nos envelopes 

SOAP de envio e, garantindo que a mensagem não tenha sido visualizada por 

agentes não autorizados. 

7.1.1 Integridade das informações 

 Submetendo o protótipo sob a ameaça denominada “alteração de mensagem” 

identificada pela WS-I (seção 4.4.2), é possível comprovar se o dispositivo móvel 

(consumidor Web Service) consegue identificar que o envelope foi alterado, e alertar 

o problema. 
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 Para testar esse aspecto, o dispositivo móvel realizará uma consulta de 

produtos ao servidor (fluxo detalhado na Figura 31), no entanto, um agente malicioso 

intercepta a resposta do servidor, altera o conteúdo da mensagem (no caso desse 

teste os preços dos produtos retornados são alterados) e encaminha de volta para o 

dispositivo.  

 Ao receber a resposta SOAP a biblioteca ksoap-wss desenvolvida para o 

Android lança a exceção InvalidSignatureException com a mensagem “Wrong digest 

value informed”.  

 Ao depurar o sistema pode-se observar que a comparação do hash assinado 

pelo servidor é diferente do calculado pelo cliente, o que evidencia a alteração 

indevida do conteúdo.  

 

Figura 39: Tela de erro do sistema após erro na validação do hash do conteúdo do envelope SOAP 
assinado.  
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 Mesmo quando o valor do hash é atualizado no elemento de assinatura 

SignedInfo que fica no cabeçalho do envelope, a exceção InvalidSignatureException 

ainda é lançada, dessa vez com a mensagem “The Signature with id 1 is invalid”, 

conforme demonstrado na Figura 40. 

 O agente malicioso, sem possuir a chave privada do assinante original, não 

tem como gerar um novo valor de assinatura (inclusa no cabeçalho do envelope 

SOAP). Ao validar esse valor com a chave pública, a verificação falha (o trabalho de 

validação no Android é realizado através do provider JCE BouncyCastle). 

 

Figura 40: Trecho de código para validação da integridade do conteúdo assinado com 
KsoapSignatureVerifier 

 Para testar a integridade dos dados enviados pelo dispositivo móvel ao 

provedor, a abordagem utilizada é a mesma do teste anterior, mas no sentido 

contrário, ou seja, o envelope direcionado para o Web Service é interceptado e 

alterado antes de ser encaminhado ao destinatário esperado. 
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 No contexto do cenário em que o protótipo foi desenvolvido, a exigência de 

integridade dos dados enviados pelo cliente se dá no momento da finalização da 

compra, da qual a requisição contém dados confidenciais do usuário como endereço 

e número do cartão de crédito. 

  O provedor realiza a validação da assinatura da mesma forma que 

implementado no dispositivo móvel, sendo que a biblioteca utilizada é a WSS4J. Ao 

receber a requisição do cliente alterada indevidamente pelo agente atacante, o Web 

Service retorna uma SOAP Fault34 indicando que o processo de validação da 

assinatura falhou, conforme observado na Figura 41. 

 

Figura 41: SOAP Fault retornado pelo servidor indicando problemas na assinatura  

7.1.2 Confidencialidade dos dados 

 A ameaça “Acesso não autorizado” identificada pela recomendação WS-I 

possibilita comprovar se em uma provável interceptação, dados confidenciais 

contidos no envelope SOAP trafegado entre provedor e consumidor podem ser 

visualizados. 

                                                 
34

 Elemento contido no envelope SOAP utilizado para indicar erros no processamento da mensagem, 
contendo informações necessárias para o consumidor identificar a causa do problema.  
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 O modelo de criptografia adotado, apesar de utilizar uma chave simétrica  

compartilhada para criptografar o conteúdo, utiliza outra proteção para essa chave, 

baseado em criptografia assimétrica. Conforme demonstrado na seção 5.1.2, a parte 

pública do par de chaves assimétricas do destinatário da mensagem é utilizada para 

proteger essa chave compartilhada, portanto apenas o próprio destinatário que 

detém a parte privada poderá ler essa chave compartilhada e descriptografar o 

conteúdo confidencial. 

 Como o próprio envelope é protegido, independentemente do momento que o 

atacante interceptar esses dados, será necessário descriptografar o conteúdo para 

efetuar a leitura, seja por força bruta ou de alguma maneira possuir a chave privada 

do destinatário original, partindo do princípio que seja utilizado um algoritmo de 

criptografia suficientemente robusto e que seja suportado pelo padrão WS-Security.  

 No entanto não é apenas o algoritmo de criptografia que determina a robustez 

do modelo de segurança, e sim como ele é aplicado, conforme comparativo do 

modelo resultante com outras abordagens baseadas em proteção do canal, 

apresentado na Figura 42. 
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Figura 42: Comparativo do modelo de segurança adotado com abordagens baseadas na segurança 
do canal 

7.2 DESEMPENHO NO DISPOSITIVO MÓVEL 

 Por dispor apenas de emuladores baseados no sistema Android , a análise de 

desempenho do protótipo desenvolvido para o ambiente não há meios de comprovar 

se as rotinas de segurança são executadas em tempo aceitável, ou se os recursos 

de processamento são utilizados adequadamente. 

  No entanto, através da ferramenta TraceView, disponível na suite de 

monitoramento DDMS, informações de tempo de execução de métodos específicos 

executados no emulador podem ser extraídos, possibilitando identificar pontos 

críticos ou problemas de desempenho nos algoritmos implementados.  
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 Observe a seguir um relatório sobre os tempos de execução coletados no 

processo de aplicação de assinatura e criptografia com o componente ksoap2-wss. 

 

Figura 43: Análise de tempo de execução da operação de criptografia  

 Conforme destacado na Figura 43, o método KsoapEncryption.encrypt 

“parece” utilizar 64% (6 segundos) do tempo total de execução do teste, que envolve 

a criptografia e assinatura do envelope SOAP que será enviado para o provedor. 

Depurando o método em questão foi constatado que o problema não é causado pelo 

algoritmo de criptografia, e sim no momento que o método 

ResourceBundle.handleGetBundle é indiretamente utilizado por Cipher.getInstance. 

Subtraindo esse tempo da execução do processo de criptografia, o método leva 

aproximadamente 0,5 segundo para finalizar. O tempo utilizado para executar o 

método de criptografia do conteúdo do envelope SOAP (KsoapSigner.encrypt) 

totalizou em média 16% do tempo total (1,5 segundos). 
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 Considerando que os tempos obtidos são influenciados por uma série de 

fatores como poder de processamento do ambiente hóspede do emulador e perdas 

causadas pelo sistema de monitoramento conectado ao aplicativo, não é possível 

utilizar os valores coletados como referência para uma possível análise de 

desempenho. No entanto foi possível identificar que o tempo de execução da 

assinatura e criptografia uti lizou menos recursos que outras atividades da plataforma 

como gerenciamento de threads e interface gráfica, o que indica um custo adequado 

de recursos exigidos por essas atividades. 
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8 CONCLUSÕES 

 Segundo os objetivos estabelecidos para esse trabalho, a convergência de 

tecnologias como Web Services SOAP, WS-Security e Android permitiu viabilizar a 

concepção de um modelo de segurança robusto envolvendo dispositivos móveis, 

respeitando os seguintes critérios: 

 Garantir que os dados estejam igualmente protegidos em qualquer ponto da 

comunicação (SALTZER, REED e CLARK, 1984). 

 Oferecer mecanismos de proteção para alguns dos ataques mais importantes 

recomendados pela WS-I como falsificação e alteração das mensagens.  

 Estabelecer mecanismos de segurança padronizados e interoperáveis através 

da adoção do WS-Security. 

 No entanto, fica evidente que o padrão WS-Security ainda é pouco explorado 

em ambientes móveis, diferentemente do segmento de desktops e servidores, que já 

oferecem soluções para diversas plataformas como Java EE e .NET. 

 Por essa razão, a adaptação do modelo demandou um grande esforço de 

desenvolvimento, já que todos os recursos do WS-Security utilizados tiveram que ser 

implementados no contexto do Android. O código resultante foi empacotado, e 

conforme indicado nas sugestões de trabalhos futuros, um projeto poderá ser criado 

buscando oferecer suporte, ainda que limitado, a especificação WS-Security para 

dispositivos móveis baseados na linguagem Java, como o Google Android. 
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8.1 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 Limitações de tempo e recurso disponíveis para o trabalho motivam a 

exploração de alguns pontos, os quais podem ser explorados em trabalhos de 

pesquisa futuros, conforme podemos listar: 

 Implantar o protótipo de segurança desenvolvido em dispositivo móvel físico, 

permitindo coletar dados significativos relacionados a desempenho e 

escalabilidade do modelo, possibilitando a realização de uma análise de 

viabilidade comercial da proposta. 

 Expandir o suporte ao modelo para outros tipos de dispositivo móvel com 

poder de processamento equivalente, como o IPhone. 

 Agregar mecanismos WS-Security para outras necessidades de segurança, 

em aspectos como autenticação das partes e não repudiação de conteúdos 

enviados 

 Componentizar as funcionalidades WS-Security implementadas em conjunto 

com o KSoap2 e criar um projeto de código aberto. 
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