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STRESZCZENIE 

 

Niniejsza praca w całości poświęcona jest zagadnieniom bezpieczeństwa aplikacji SOA. 

Przedstawia ona wyzwania oraz problemy, jakie związane są z aspektami bezpieczeństwa 

aplikacji tworzonych w tym paradygmacie programowania. Skupia się ona na 

kluczowych standardach związanych z usługami SOAP oraz REST i przedstawia 

rozwiązania, jakie w nich są stosowane w celu zapewnienia bezpiecznej wymiany 

komunikacji. Poruszone zostały w niej takie aspekty jak uwierzytelnianie użytkownika w 

aplikacji, zapewnienie integralności oraz poufności przesyłanych wiadomości. Praca stara 

się przybliżyć czytelnikowi powszechnie stosowane standardy takie jak np. WS-Security. 

W ramach poniższej pracy została zaprojektowana oraz zaimplementowana aplikacja, 

która pozwala na swobodną konfiguracje i definiowanie reguł bezpieczeństwa dla 

pojedynczych usług. Aplikacja składa się z dwóch modułów, pierwszy stanowi proxy 

pomiędzy klientem a wywoływaną zdalną usługą, przechwytuje on przychodzące 

wiadomości weryfikując je oraz modyfikując do zdefiniowanych w ramach systemu reguł 

bezpieczeństwa. Drugi moduł stanowi panel administracyjny, który udostępnia 

przejrzysty i łatwy w użyciu interfejs użytkownika, za pomocą, którego można 

formułować reguły bezpieczeństwa na poziomie pojedynczej usługi. 

 

Słowa kluczowe:  

 

Bezpieczeństwo, SOA, Usługi sieciowe, REST, WS-Security 

 

THESIS TITLE IN ENGLISH 

 

Selected aspects of SOA systems security 

 

This thesis is dedicated to aspects of SOA applications security. It introduces the 

challenges and problems we face when securing applications created in such paradigm. 

The main aim of this document is to present the most significant standard related to 

SOAP and REST services and to describe the techniques used in those two technologies 

in order to provide secure and trusted communication. The thesis discusses issues related 

to user authentication within the application, as well as assuring the integrity of the 

messages and it’s confidentiality. The document places much emphasis on the widely 

used industry standard such as WS-Security. The practical part of this work required to 

design and implement an application that would allow to easily configure security for a 

service. The system has been divided into two separate modules. The first module is a 

proxy that is responsible for intercepting messages and verifying them according to 

configured rules. The second module is an administration panel, that can be used for 

visual configuring the security rules for a service. 

 

Keywords:  

 

Security, SOA, Web services, REST, WS-Security  
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1. Wstęp 

 

1.1. Wprowadzenie 

Niniejsza praca jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z bezpieczeństwem 

aplikacji opartych o architekturze SOA. Porusza problemy związane z architekturą 

zorientowaną na usługi i w prosty sposób wyjaśnia zagadnienia poczynając od 

najprostszych. Praca opisuje typy usług i ich kategoryzacje na usługi sieciowe oraz 

REST. Jak zostanie przedstawione w kolejnych rozdziałach istnieją diametralne różnice 

pomiędzy tymi dwoma technologiami. Odnosi się to zarówno do sposobu działania obu 

typów usług jak i do kwestii bezpieczeństwa. Usługi sieciowe bazują bardzo mocno na 

szeroko stosowanych standardach takich jak: XML, WSDL oraz protokole SOAP. 

Kwestie bezpieczeństwa są także bardzo szczegółowo określone z pomocą standardu 

WS-Security – specyfikacji, która w bardzo szczegółowy sposób określa sposób realizacji 

bezpieczeństwa na poziomie wiadomości. Usługi REST różnią się diametralnie od usług 

sieciowych, przede wszystkim nie są tak dobrze zestandaryzowane. Natomiast w kwestii 

bezpieczeństwa nie dysponują jednolitym standardem, który zapewniałby mechanizmy 

bezpieczeństwa. 

 

1.2. Cel pracy 

Podstawowym celem pracy było zaprojektowanie i zaimplementowanie rozwiązania, 

które bazując na istniejących standardach pozwalałoby na łatwe konfigurowanie reguł 

bezpieczeństwa dla pojedynczych usług, Często taki model określa się mianem security 

as a service, zapewnia on bezpieczeństwo w postaci usługi, która jest konfigurowalna w 

trakcie działania systemu i może być łatwo modyfikowana. Skutkuje to tym, że 

mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa są przenoszone z danej usługi do kompletnie 

niezależnej aplikacji, która dostarcza taką funkcjonalność. Standardowo, aby 

zabezpieczyć usługę korzysta się z pomocy i tak ją konfiguruje, żeby zapewniła 

odpowiedni stopień bezpieczeństwa. Wadą takiego rozwiązania jest to, że każda z usług 

musi zostać skonfigurowana osobno. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian może być 

związane z ponownym uruchomieniem aplikacji lub co gorsza z koniecznością jej 

ponownego wdrożenia. Ponadto, należy mieć na uwadze, że nie wszystkie biblioteki 

zapewniają implementacje wszystkich możliwych standardów, przez co zastosowanie 

konkretnego rozwiązania może stać się trudne lub nieopłacalne. Rozwiązanie, w którym 

stosuje się do tego celu osobną usługę może być pozbawione prawie wszystkich tych wad 

i pozwala na łatwą rekonfiguracje bez konieczności wprowadzania zmian w 

poszczególnych usługach. Same usługi są całkowicie nieświadome, że otrzymywane 

przez nie komunikaty są w jakikolwiek sposób modyfikowane. 

 

1.3. Istniejące rozwiązania 

W istniejących systemach często stosuje się aplikacje typu ESB (ang. enterprises serial 

bus), które rozwiązują kwestie zarządzania usługami. Z pośród wielu dostępnych funkcji 

systemy ESB zapewniają między innymi możliwość translacji adresów oraz kierowanie 

żądań do odpowiednich usług ukrywając przed klientem adres samej usługi. Pozwala to 
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między innymi na ukrycie przed użytkownikiem fizycznego adresu usługi i może zostać 

wykorzystane, aby replikować usługi. Wśród istniejących rozwiązań warte wymienienia 

są choćby: Apache ServiceMix [1], Open ESB, JBoss ESB [2] czy rozwiązania 

komercyjne takie jak Microsoft ESB, Tibco ActiveMatrix czy Oracle ESB [3]. W 

momencie pisania tej pracy według najlepszej wiedzy autora tylko Oracle ESB [3] oraz 

Apache ServiceMix zapewniało kompleksowe rozwiązanie w kwestii bezpieczeństwa, 

włączając w to zabezpieczenie przesyłanych przez usługę wiadomości. Inne produkty 

zapewniały jedynie programistyczne interfejsy, które mogłyby być wykorzystane przez 

użytkowników. Wymagają one stworzenia rozszerzenia dla danego ESB, które będzie 

przetwarzało przychodzące komunikaty. Jednak, jeżeli już dany produkt udostępnia taką 

możliwość z reguły jest ona ograniczona wyłącznie do kwestii uwierzytelniania 

użytkownika, nie zapewniając żądnych mechanizmów do zabezpieczania wiadomości 

przesyłanych przez usługę. 

 

1.4. Struktura pracy 

Praca została podzielona na pięć rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały są poświęcone 

zagadnieniom teoretycznym, dwa kolejne zagadnieniom praktycznym związanym z 

realizacją aplikacji określonej w celach pracy. Ostatni rozdział poświęcony jest na 

podsumowanie i wnioski oraz zawarto w nim także informację o dalszych możliwościach 

rozwoju aplikacji. 

 

Rozdział drugi zawiera wprowadzenie do zagadnień związanych z usługami oraz 

architektury SOA. Wprowadza on niezbędną nomenklaturę i wyjaśnia podstawowe 

zagadnienia stosowane w późniejszych rozdziałach. Dwa osobne podrozdziały zostały w 

całości poświęcone zagadnieniom realizacji, jako usług sieciowych bądź też usług REST.  

Przedstawione są cechy każdych z tych technologii oraz różnice je dzielące. 

 

Rozdział trzeci jest w całości poświęcony zagadnieniom bezpieczeństwa usług. Porusza 

on osobno kwestie bezpieczeństwa usług sieciowych oraz usług REST. Podrozdział 

dotyczący usług sieciowych opisuje standard WS-Security wraz z mechanizmami jakie 

oferuje do zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie przesyłanej widomości. 

 

Rozdział czwarty to specyfikacja wymagań oraz projekt systemu będącego 

implementacją wzorca security as a service, który zakłada przeniesienie mechanizmów 

związanych z bezpieczeństwem do stworzonej w tym celu wyspecjalizowanej usługi. 

 

W rozdziale piątym zawarto opis przypadków testowych dla zrealizowanego systemu. 

Zawiera opis przeprowadzonych testów, które służą do weryfikacji poprawności aplikacji 

w odniesieniu do wyznaczonych w rozdziale czwartym założeń. 

 

Rozdział szósty kończy pracę i zawiera podsumowanie oraz wniosku dotyczące 

zrealizowanej aplikacji. 
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2. Aplikacje SOA 
 

2.1. Architektura zorientowana na usługi 

Aplikacje SOA (ang. Service Oriented Architecture) w przeciągu kilku ostatnich lat 

zyskały bardzo na znaczeniu, warto, więc wyjaśnić, co dokładnie oznacza ten termin. W 

dosłownym tłumaczeniu to architektura zorientowana na usługi, stanowi to stosunkowo 

nową ideę, odrębną od tego, co istniało w przemyśle informatycznym wcześniej. Jednak 

by dokładnie zrozumieć ideę stojącą za terminem SOA należy na wstępie przybliżyć parę 

definicji. SOA wprowadza pojęcie usługi. Każda z usług, udostępnia zestaw operacji, 

które mogą świadczyć na rzecz innych aplikacji.  

 

Warto, więc na wstępie wyjaśnić samo pojęcie usługi. Usługą nazywamy taki komponent 

oprogramowania, którego wyróżniają następujące cechy [4]: 

 

 Posiada zdefiniowany interfejs, który może być niezależny od platformy 

 Jest dostępna poprzez sieć 

 Operacje zdefiniowane przez interfejs realizują określone zadania biznesowe 

 Zarówno interfejs jak i implementacja mogą być rozszerzone o dodatkowe 

funkcjonalności w trakcie wykonania aplikacji 

 

Bardziej intuicyjna definicja mogłaby polegać na nazwaniu oprogramowania mianem 

usługi, jeżeli działa ono w rozproszonym środowisku, posiada jasno zdefiniowany zestaw 

operacji wraz z oczekiwanymi sposobami interakcji, które realizują pewną 

funkcjonalność. Należy rozważyć, w jakim stopniu usługi różnią się od normalnych 

aplikacji. Zawężając już porównanie wyłącznie do aplikacji web-owych. Standardowe 

aplikacje zostały opracowane z myślą o byciu wykorzystanym przez człowieka, dlatego 

często spotyka się aplikacje stworzone w architekturze trójwarstwowej, w których dużą 

wagę przywiązuje się do interfejsu użytkownika. Nierzadko spotykanym scenariuszem 

jest konieczność wykorzystania funkcjonalności jednej z aplikacji w zupełnie innej, 

jednak problemem w takiej sytuacji jest fakt, że aplikacja ta na ogół nie została od 

początku zaprojektowana z taką myślą. Dlatego, w przypadku tradycyjnych aplikacji 

pojawia się problem komunikacji ze światem zewnętrznym, zwłaszcza gdy jakaś 

funkcjonalność miałaby zostać wykorzystana lub też skonsumowana przez inną aplikację. 

Tradycyjne aplikacje rzadko, kiedy przewidywały możliwość integracji z zewnętrznym 

światem. W takich sytuacjach, jeżeli zaistniała nagle potrzeba integracji z taką aplikacją 

skutkowało to na ogół utworzeniem rozwiązania wymyślonego ad hoc niebazującym na 

żadnych standardach. Podstawowy problem takich rozwiązań polegał na trudności ich 

ponownego zastosowania do innych systemów. Kwestie takie jak czasochłonność oraz 

koszt także nie mogą być zlekceważone. To, do czego zostały pomyślane i co próbują 

rozwiązać, architektura SOA to zrealizowanie poszczególnych funkcjonalności aplikacji 

właśnie w postaci pojedynczych usług, które następnie mogłyby być w dowolny sposób 

agregowane i ponownie wykorzystane. Modelując pewien wycinek rzeczywistości 

tworzymy pewien zestaw usług, które tworzą tak zwany service inventory.  
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Terminem service inventory [5] [6] [7], określamy ogół usług, jakimi dysponuje dana 

firma, organizacja czy jednostka biznesowa. Stanowi to w pewnym sensie wzorzec 

projektowy, ale także coś, co można by określić dobrą praktyką. W przypadku, gdy w 

danej organizacji czy firmie wszystkie usługi byłyby rozwijane w sposób niezależny od 

siebie, szybko by to doprowadziło do sytuacji, w której poszczególne usługi kopiują 

funkcjonalności realizowane przez inne z usług. Jest to pogwałceniem samej idei 

architektury zorientowanej na usługi. Rozwiązaniem dla takiej sytuacji jest 

wprowadzanie dobrze zdefiniowanych i udokumentowanych usług w ramach 

pojedynczego repozytorium, co by ułatwiało ich ponowne wykorzystanie. 

 

Oprócz samej usługi należy jeszcze wyszczególnić jej klienta, który stanowi na ogół 

zupełnie osobny logiczny i fizyczny byt. Właściwie każdą aplikację, która wchodzi w 

interakcję z daną usługą można określić mianem klienta lub też konsumenta usługi. Przy 

czym nierzadko zdarza się, że same usługi występują w podwójnej roli, oprócz tego, że 

udostępniają zestaw operacji na zewnątrz, część z swojej funkcjonalności delegują do 

innych usług i przez to stają się ich klientami.  

Przytoczone wcześniej cechy charakterystyczne usług nie stanowią wszystkich 

elementów, jakie można wyróżnić. Do tych najważniejszych niewątpliwie należałoby 

zaliczyć [5] [6]: 

 

 Luźne powiązanie (ang. loose coupling) – usługi pozostają ze sobą w luźny 

sposób powiązane, sam fakt, że jedyne, co one udostępniają to określony kontrakt 

danych. Oznacza to, że można traktować usługę, jako czarną skrzynkę, która 

może kompletnie ukrywać sposób, w jaki realizuje daną funkcjonalność. Ważne 

jest jedynie, aby jej interfejs nie ulegał zmianie.  

 

 Autonomiczność (ang. autonomy) – każda z usług jest autonomiczna i jej 

odpowiedzialność ogranicza się do realizacji określonej funkcjonalności. 

 

 Abstrakcja (ang. abstraction) – poza udostępnionym kontraktem danych przez 

daną usługę w całości ukrywa ona sposób, w jaki realizuje ona swoją 

funkcjonalność. Niewątpliwą zaletą tego podejścia jest fakt, że implementacja 

usługi może wielokrotnie ulegać zmianie w trakcie cyklu życia usługi, natomiast 

jej kontrakt danych może pozostawać niezmienny. 

 

 Ponowne wykorzystanie (ang. reusability) – logika jest rozdzielona pomiędzy 

poszczególne usługi, dzięki temu w łatwy sposób można ponownie 

wykorzystywać raz stworzoną funkcjonalność. W przypadku normalnych 

aplikacji ponowne wykorzystanie kodu uzyskuje się poprzez ponowne 

wykorzystanie bibliotek. W usługach współdzielony jest nie tylko kod, ale wręcz 

instancje usług, które mogą być wykorzystywana przez wiele aplikacji. Zaletą z 

takiego stanu rzeczy jest niewątpliwie fakt, że w wypadku konieczności 

wprowadzenia poprawek do jednej z usług wystarczy to zrobić w jednym miejscu.  
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 Kompozycja (ang. compsability) – usługi mogą wykorzystywać funkcjonalność 

udostępnioną im przez inne usługi, w ten sposób można tworzyć złożone usługi, 

które delegują wykonanie mniejszych zadań do innych usług. 

 

 Bezstanowość (ang. statelessness) – usługa nie przechowuje żadnych informacji o 

kliencie, nie posiada żadnej wiedzy o tym, jakie wykonał on wcześniej operacje. 

 

 Wykrywalność (ang. discoverability) – usługi zostały zaprojektowane z myślą o 

wykorzystaniu w rozproszonym środowisku, dlatego stosuje się rozwiązania, 

które pozwalają na łatwe odnajdywanie usług i ich wykorzystanie na podstawie 

dostępnych metadanych. 

 

 Niezależność od technologii (ang. technology agnostic) – usługi pozostają w 

pełni niezależne od wykorzystywanej platformy sprzętowej i systemowej. 

 

 Bezkontekstowość (ang. context independent) – usługa działa w sposób 

bezkontekstowy i niezależny od tego, jakie są wywoływane na niej operacje. 

 

 Kontrakt danych (ang. data contrach) – stanowi interfejs usługi, definiuje jakie 

operacje jest ona w stanie wykonać, jakich oczekuje parametrów oraz jakie 

zwraca wyniki. Jak się okazuje, nie jest on jednak niezbędny do tego, by móc 

korzystać z usług. Kontrakt danych stosowany jest w przypadku usług 

sieciowych, natomiast w przypadku usług REST nie jest niezbędny. 

 

Usługi można realizować na parę sposobów, do trzech najważniejszych z nich zalicza się 

[5]: komponenty, usługi sieciowe oraz usługi REST. Każda z tych możliwości bazuje na 

zupełnie odrębnej technologii, a co za tym idzie wymusza zastosowania zupełnie innego 

podejścia do ich realizacji. To, co pozostaje wspólne to działanie w rozproszonym 

środowisku. Nie są to jedyne technologie ani standardy, za pomocą, których można 

zrealizować usługę, należy mieć na uwadze fakt, że tylko one zapewniają pełną 

niezależność od konkretnej platformy i mogą być wykorzystane w heterogenicznym 

środowisku. Spośród alternatywnych technologii warte wymienienia są choćby takie 

rozwiązania jak: Corba, RMI [4], .NET Remoting, JMS [4], WebSphere MQ, MSMQ, 

czy XML-RPC [5]. 

 

2.1.1. Realizacja usług 

2.1.1.1. Realizacja usługi, jako komponent 

Jako komponent należy tutaj rozumieć fragment oprogramowania, który dostarcza 

określoną funkcjonalność. Komponent posiada określony interfejs w tym wypadku 

niskopoziomowe API, który może być następnie użyty przez inne aplikacje. 

Komponenty, jako takie są najbardziej zależne od platformy, a nie rzadko też od języka 
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programowania, w którym zostały stworzone. Często wykorzystywanymi językami do 

tworzenia niezależnych komponentów są język Java oraz platforma .NET. 

 

2.1.1.2. Realizacja usługi, jako usługa sieciowa (ang. web service) 

Jak zostanie wyjaśnione w późniejszych rozdziałach, usługi sieciowe są bardzo dobrze 

zestandaryzowane. Ponadto fakt, że istnieje ogromna liczba implementacji sprawia, że 

bardzo łatwo osiąga się możliwość przenoszenia usługi pomiędzy poszczególne 

platformy sprzętowe jak i również języki programowania. Usługi sieciowe bazują w 

całości na języku XML. Opracowany na bazie XML protokół SOAP jest stosowany do 

przesyłania komunikatów. Oprócz wspomnianego już protokołu SOAP, wykorzystuje 

szereg dodatkowych rozwiązań takich jak WSDL i UDDI, również te standardy bazują na 

języku XML. Język WSDL (ang. Web Service Definition Language) został 

zaprojektowany w celu opisywania usług. Opisuje on operację, jakie implementuje dana 

usługa oraz format danych wejściowych i wyjściowych, jakie mogą zostać przesłane. 

UDDI to mechanizm opracowany z myślą o łatwym wykrywaniu dostępnych usług w 

sieci, miał funkcjonować, jako ogólnodostępny rejestr, do którego zgłaszałyby się 

poszczególne aplikacje w celu zapytania o adres, pod którym znajduje się wymagana 

przez nie usługa. Jednak z różnych powodów UDDI nie przyjął się i jest stosunkowo 

rzadko stosowany.  Podsumowując: ze względu na prostotę w implementacji, dużą 

elastyczność oraz sporą liczbę dostępnych bibliotek, usługi wykorzystujące SOAP 

zyskały sporą popularność i prawdopodobnie wciąż będą zyskiwać na znaczeniu. 

 

2.1.1.3. Usługi REST 

Usługi REST są dużo bardziej niejednorodne, jeżeli porównać je do usług sieciowych. 

Po pierwsze nie muszą bazować na żadnym konkretnym protokole wymiany wiadomości, 

mimo to najczęściej spotyka się wykorzystanie w nich języka XML, często określanego 

mianem POX (ang. Plain Old XML), ale równie dobrze mogą bazować na JSON [8] lub 

też zwracać fragmenty stron w języku HTML czy też skryptów JavaScript. Usługi REST 

w pełni bazują na protokole HTTP. To, co istotne w tego typu usługach to sposób, w jaki 

odwołuje się do poszczególnych zasobów. Wykorzystuje się w tym celu adresy URL, na 

których podstawie określa się to, co zwraca usługa. Adresy mają najczęściej 

hierarchiczny charakter. Dla przykładu pod adresem „/Books” usługa może zwracać listę 

wszystkich dostępnych książek np. w postaci tablicy obiektów JSON. Gdy jednak 

zewnętrzna aplikacja odwoła się do adresu „/Books/{id}”, gdzie „{id}” oznacza 

identyfikator konkretnej książki, usługa mogłaby zwracać szczegółowe dane dotyczące 

tej pozycji. Równie łatwo można zrealizować wyszukiwanie po atrybutach. Z pomocą 

adresu URL „/Books/ISBN/{isbn}” można wyszukać książkę po jej numerze ISBN. To, 

jakie informację można pobierać z usług jest tylko i wyłącznie kwestią ich implementacji. 

Parametry można także przekazywać w formie parametrów zapytania URL np. 

„/Books&title=rest”. Forma przekazywania parametrów zależy wyłącznie od przyjętej 

konwencji. Kolejną rzeczą, która odróżnia usługi REST od SOAP jest fakt, że na ogół nie 

posiadają one ściśle opisanego kontraktu danych, nie stosuje się języka żadnego 
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odpowiednika dla WSDL-a, mimo to nie przeszkadza to zbytnio w tworzeniu aplikacji 

klienckich. Ze względu na ten fakt usługi REST często uważa się za lżejsze odpowiedniki 

usług SOAP, gdyż nie wymagają dodatkowej pracy związanej z utworzeniem 

metadanych dla usługi. Usługi REST są na ogół pozbawione ściśle powiązanego z nimi 

kontraktu danych, który opisywałby interfejs usługi. 

 

Z każdą z powyższych realizacji, wiąże się zastosowanie innego podejścia do 

zabezpieczenia tych usług i na ogół należy rozpatrzyć zupełnie inne, często nie w pełni 

pokrywające się ze sobą aspekty. Przykładem może być np. fakt, że usługi REST w 

przeciwieństwie od tych bazujących na SOAP nie posiadają ogólnie przyjętych 

standardów zabezpieczenia przesyłanych wiadomości i na ogół programista jest zdany na 

siebie i niekiedy zmuszony do implementacji jakiegoś elementu jak np. szyfrowania na 

poziomie samej aplikacji, często bez wsparcia ze strony różnego rodzaju frameworków. 

 

2.1.2. Kategorie usług 

Rozpatrując usługi rozdziela się je przeważnie na trzy podstawowe typy, w zależności od 

realizowanych przez nie funkcjonalności [4] [7]: 

 

Business – usługi biznesowe, nazywane też, jako procesowe są odpowiedzialne za 

realizację konkretnych zadań biznesowych. Mogą one realizować pojedyncze mało 

złożone zadanie lub też modelować całe procesy biznesowe w danym przedsiębiorstwie 

czy organizacji. Dość często spotykanym rozwiązaniem jest implementacja 

poszczególnych kroków procesu biznesowego z pomocą usług, a następnie 

wykorzystanie języków takich jak BPML lub BPL do zamodelowania całego przebiegu 

procesu z wykorzystaniem istniejących usług. Usługi procesowe dodają kolejną warstwę 

abstrakcji i na ogół, jako jedyne są udostępniane zewnętrznym aplikacjom, dzięki czemu 

mogą one ukrywać sposób realizacji konkretnego zadania i stanowić dodatkową warstwę 

abstrakcji. Klient nie musi być świadomy, czy dana funkcjonalność jest faktycznie 

realizowana przez więcej niż jedną usługę. 

 

Entity – usługi encyjne, ten typ usługi reprezentuje jeden lub wiele obiektów 

biznesowych istniejących w ramach danego procesu biznesowego. Jako przykład 

mogłaby tu posłużyć lista klientów albo faktur. Usługa tego typu na ogół udostępnia 

zestaw operacji CRUD(Create-Read-Update-Delete) [8] do zapisywania, uaktualniania, 

pobierania i usuwania obiektów. Ten typ usług jest dobrym przykładem ponownego 

wykorzystania usług, ponieważ przy prawidłowym zidentyfikowaniu i zamodelowaniu 

obiektów biznesowych, taka usługa może być wykorzystywana przez szereg usług 

biznesowych. 

 

Utility –usługi funkcjonalne, tak jak usługi biznesowe realizują pewną funkcję, która 

jednak nie jest stricte określona przez sam proces biznesowy. Na ogół stosuje się do 

dekompozycji pewnej często występującej funkcjonalności, dzięki czemu może być ona 
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ponownie wykorzystana. Dobrym przykładem mogłoby tu być np. wysyłanie 

powiadomień mailowych lub też implementacja systemu transakcyjnego. 

Podział ten sam w sobie stanowi przykład kolejnego wzorca projektowego 

wykorzystywanego w aplikacjach SOA zwanego service layer [7]. 

 

2.1.3. Wzorce komunikacji usług 

Wzorce komunikacji usług (ang. message exchange patterns) [6] opisują sposób, w jaki 

klient wymienia komunikaty ze zdalną usługą. Mimo częstego dość intuicyjnego 

postrzegania komunikacji klienta z usługą, jako prostego wysłania żądania i otrzymania 

odpowiedzi (ang. request-response), komunikacja może odbywać się w bardziej 

wyrafinowany sposób w zależności od potrzeb i implementacji. Można wyróżnić kilka 

najczęściej wykorzystywanych wzorców komunikacji pomiędzy klientem a zdalnym 

dostawcą usługi. 

 

2.1.3.1. Request-response 

W tym modelu klient wysyła żądanie do usługi i oczekuje na jej odpowiedź. Należy 

zauważyć, że ta komunikacja przebiega w sposób synchroniczny. Funkcjonuje też 

asynchroniczna wersja tego modelu, w której to najpierw klient wysyła żądanie do usługi 

wraz z informacją dla niej gdzie ma zostać przesłana odpowiedź. Gdy usługa zakończy 

przetwarzanie, przesyła odpowiedź na wskazany przez klienta adres. Ma to zastosowanie 

w przypadkach, gdy usługa wykonuje bardzo czasochłonną operację i zamiast cały czas 

odpytywać ją o wynik, klient może zostać poinformowany, kiedy dana operacja się 

zakończy. 

 

2.1.3.2. One-way/Fire-and-forget 

W przeciwieństwie do powyższego schematu, w tym wypadku klient wysyła tylko 

żądanie do usługi i nie oczekuje na odpowiedź. Tego typu rozwiązanie można zastosować 

w przypadku, gdy klient chce tylko powiadomić usługę o zajściu jakiegoś zdarzenia i nie 

jest zainteresowany wynikiem tej operacji zwróconym przez usługę. W oparciu o ten 

sposób komunikacji tworzy się szereg wariantów komunikacji asynchronicznej pomiędzy 

klientem i usługą. Wiadomość nie musi być koniecznie wysyłana do pojedynczego 

odbiorcy, może byś wysyłana do wielu odbiorców jednocześnie. 

 

2.1.3.3. Publish-subscribe 

W tym wariancie klient wysyła prośbę do usługi, by ta go zarejestrowała i przesyłała mu 

komunikaty zwrotne np. w sytuacji, gdy zajdzie jakieś zdarzenie. Do usługi przesyła się 

adres klienta ponadto musi on implementować odpowiedni interfejs  aby usługa mogła go 

wywołać zwrotnie. Także w tym wypadku, można spotkać różne warianty, klient może 

być zobligowany do cyklicznego odświeżania subskrypcji z określonym interwałem 

czasowym. 
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2.1.4. Analiza i projektowanie 

Zbieranie wymagań o procesie biznesowym istniejącym w danym przedsiębiorstwie a 

następnie zamodelowanie go w postaci usług, może być bardzo skomplikowanym i 

czasochłonnym zadaniem. Już na etapie analizy tworzonego systemu SOA niezbędne jest 

zidentyfikowanie usług wraz z realizowanymi przez nie funkcjonalnościami. Analiza 

faktycznie będzie składała się z dwóch etapów: zebrania wymagań oraz zamodelowania 

ich w postaci usług. Cześć funkcjonalności, która ze sobą koreluje może zostać zebrana w 

całość i może kandydować do utworzenia na jej podstawie usługi. 

 

Po zakończeniu fazy analizy następuje tak jak w każdym innym systemie 

informatycznym, etap projektowania, który jest realizowany na bardziej szczegółowym 

poziomie. Na tym etapie zapada decyzja o wykorzystywanej technologii, ale także 

powstaje projekt całej architektury. Na etapie analizy usługi wyszczególnione są na ogół 

na bardzo ogólnym poziomie. W trakcie projektowania może zaistnieć potrzeba dodania 

kolejnych usług po to, by zaimplementować w nich cześć powielających się 

funkcjonalności. 

 

Zarówno analiza jak i projektowanie są niezbędnymi elementami w procesie wytwarzania 

systemu opartego o usługi, będą one występować niezależnie od strategii, jaka zostanie 

wykorzystana w procesie wytwarzania oprogramowania. W przypadku systemów SOA, 

można się spotkać z trzema zasadniczymi podejściami tworzenia całego system [5]. 

 

Podejście top-down – wymaga przeprowadzania najpierw bardzo szczegółowego 

procesu analizy procesów biznesowych funkcjonujących w ramach danej organizacji. Ta 

wiedza jest następnie wykorzystywana do zamodelowania systemu bardzo ściśle 

powiązanego z rzeczywistą logiką biznesową. Skutkiem zastosowania tej strategii jest 

dość naturalne wyszczególnienie usług na 3 niezależnych warstwach, czyli 

zamodelowanie usług biznesowych, encyjnych oraz funkcjonalnych. 

 

Podejście bottom-up – w bardzo złożonych procesach zamodelowanie go w całości 

mogłoby okazać się bardzo żmudnym i pracochłonnym zadaniem, dlatego jego 

alternatywą jest zidentyfikowanie poszczególnych wymagań na najniższym najbardziej 

szczegółowym poziomie i zaprojektowanie na tej podstawie usługi, która realizuje 

wyłącznie tą określoną funkcjonalność. Następnie dokonuje się integracji tak 

stworzonych usług po to, by w efekcie zamodelować całościowy proces. 

 

Podejście agile (meet-in-the-middle) – kompletnie odmiennym podejściem jest strategia 

zwinna, w której to próbuje się osiągnąć równowagę pomiędzy modelowaniem 

poszczególnych usług, a zachowaniem ich zgodności z modelowanym procesem 

biznesowym. Podejście to stara się połączyć wiedzę uzyskaną przez analizę całościowego 

procesu i wykorzystanie jej do projektowania funkcjonalności realizowanych przez 

poszczególne usługi. 
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Pomimo, że zastosowanie architektury zorientowanej na usługi w realizacji aplikacji nie 

rozwiązuje wszystkich problemów, stała się ona atrakcyjną alternatywą dla aplikacji 

realizowanych w standardowy sposób. Doświadczenie zdobyte w realizacji projektów i 

rozwiązywaniu rzeczywistych problemów doprowadziło do powstania osobnych 

wzorców stosowanych w aplikacjach SOA. Najlepszym tego przekładem mogłaby być 

strona http://www.soapatterns.org/, która zawiera sporą kolekcję wzorców projektowych. 

Za uzupełnienie przedstawionego tam materiału mogłaby posłużyć książka [7], która 

stanowi prawdziwą skarbnicę wzorców wraz z ich szczegółową analizą i opisaniem ich 

zastosowania w konkretnych sytuacjach. 

 

2.1.5. Zalety z zastosowania architektury SOA 

Warto rozważyć, jakie korzyści niesie ze sobą zastosowanie rozproszonej architektury 

zorientowanej na usługi i co sprawiło, że różne firmy zainteresowały się tą technologią. Z 

punktu widzenia organizacji nie bez znaczenia są takie aspekty jak [5] [6] [7]. 

 

Zwiększona przenośność, każda z usług posiada jasno określony interfejs, korzysta ze 

standardowych protokołów, technologii, rozwiązań. Skutkuje to tym, że integracja jej i 

ponowne wykorzystanie przestaje być wyzwaniem samym w sobie. 

 

Zwiększona federacja, usługi idealnie separują interfejs od implementacji. Można je 

traktować jak czarne skrzynki, z których łatwo korzystać, ale sposób, w jaki wewnętrznie 

realizują dane zadanie pozostaje w całości ukryty przed użytkownikiem. Skutkiem tego 

jest ich o wiele prostsze wykorzystanie. Implementacja, może ulegać zmianie zupełnie 

niezależnie od kontraktu danych. 

 

Zwiększa korelacje pomiędzy oprogramowaniem a funkcjonalnością biznesową. 

Prawidłowo zaprojektowane usługi realizują wyłącznie pewnie ściśle określony wycinek 

funkcjonalności, który jest potrzebny np. do realizacji jakiegoś procesu biznesowego. 

Usługi projektuje się właśnie z myślą o realizacji konkretnej funkcjonalności biznesowej 

i niczego ponadto. Innym argumentem mógłby być fakt, że tworząc tego typu 

oprogramowanie, przestaje się rozpatrywać takie elementy jak np. interfejs użytkownika 

czy też kwestie integracji z innymi systemami. 

 

Pozwala organizacji na szybsze dostosowanie się do zmian, stale i szybko zmieniające 

się wymagania biznesowe wiążą się z koniecznością szybkiego reagowania danej 

organizacji. Zdecydowanie łatwiej jest opracować rozwiązanie informatyczne na aktualne 

zapotrzebowanie, jeżeli można wykorzystać już istniejące komponenty i ewentualnie je 

dostosować, zamiast tworzyć je zupełnie od nowa. 

 

http://www.soapatterns.org/
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2.1.6. Problemy związane z SOA 

Zagadnienie zarówno analizy, jak i projektowania w zależności od skomplikowania 

problemu, z jakim ma się do czynienia, może być bardzo złożonym zadaniem. Na 

przestrzeni lat powstało wiele systemów, które, mimo iż w założeniu było określane, jako 

SOA faktycznie nimi nie było. Warto podkreślić, że nie każdą aplikacje, która bazuje na 

usługach sieciowych można określać, że została stworzona zgodnie z architekturą SOA, 

aby faktycznie tak było musi ona spełniać założenia, jakie leżą u podstaw tej architektury.  

SOA wymaga znacznie więcej niż tylko opanowanie umiejętności implementacji usług w 

konkretnej technologii. Stosunkowo częstą sytuacją jest przenoszenie funkcjonalności 

istniejącego systemu do postaci usług. Częstym błędem jest stworzenie w oparciu o 

oryginalny system monolitycznej usługi sieciowej i pomimo, że bazuje na odpowiednich 

technologiach nie została stworzona zgodnie z architekturą SOA, która kładzie nacisk na 

dekompozycje i ponowne wykorzystanie usług.   
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2.2. Usługi sieciowe - Web Services 

2.2.1. Historia 

Jak już zostało wspomniane w poprzednim rozdziale, usługi sieciowe (ang. web services) 

są jednym z mediów implementacji usług w architekturze SOA. Jedną z ich cech 

charakterystycznych jest silne bazowanie na standardach, począwszy od protokołu 

wymiany wiadomości skończywszy na kontrakcie danych. Wszystko to po to, by uzyskać 

kompatybilność pomiędzy różnymi platformami. Pierwotnie, specyfikacja usług 

sieciowych została opracowana przez komitet pracujący przy współpracy dużych 

korporacji z branży informatycznej, wśród nich znajdowały się takie firmy jak Microsoft, 

IBM czy Oracle. Pierwotna specyfikacja została opracowana w 2000 roku. W przeciągu 

już ponad dekady istnienia została szeroko przyjęta i znalazła spore spektrum 

zainteresowania. W dniu dzisiejszym specyfikacje poszczególnych elementów 

składających się na całość usługi sieciowej stały się częścią Word Wide Web Consortium 

(W3C) [5] i są ogólnodostępne. Na przestrzeni lat szereg niezależnych organizacji 

opracowało całą gamę rozszerzeń do pierwotnego rozwiązania, które także podlegały 

standaryzacji i są teraz ogólnie wspierane. Mowa tutaj o standardach określanych 

skrótem WS-*.  

 

Cały szereg technologii, które są wykorzystywane w usługach sieciowych bazuje na 

języku XML oraz XSD (XML Schema Definition). Zarówno protokół SOAP jak i język 

WSDL, które stanowią trzon usług sieciowych bazują na języku XML. 

 

Do opisu struktury pliku XML można wykorzystać kilka różnych rozwiązań. Pierwotnie 

z myślą o definiowaniu dokumentów XML opracowano DTD (document type definition) 

[4] jednak z uwagi na fakt, że bazuje on na zupełnie odrębnej niż XML-owa składni oraz 

jest stosunkowo ograniczony i nie pozwala na zastosowanie w każdej sytuacji, w jego 

miejsce wprowadzono XSD (XML Schema Definition) [4]. XSD w przeciwieństwie do 

DTD bazuje na składni XML i służy do opisania struktury plików. W przypadku usług 

sieciowych ma dwojakie zastosowanie, przede wszystkim służy w kontrakcie danych do 

zdefiniowania formatu wymienianych komunikatów, zarówno tych przychodzących do 

usługi jak i wychodzących. Ponadto, może być wykorzystywane przez usługę do 

walidacji odbieranych wiadomości i sprawdzanie ich poprawności z kontraktem danych. 

 

2.2.2. Kontrakt danych 

Integralną i nierozerwalną częścią każdej usługi sieciowej jest jej kontrakt danych. 

Definiuje się go przy użyciu specjalnie do tego opracowanego języka WSDL (Web 

Service Definition Language). W WSDL opisuje się listę wszystkich dostępnych 

operacji, jakie dana usługa sieciowa posiada, wraz z formatem obsługiwanych 

komunikatów. Ponadto, zawarta jest tam informacja o adresie usługi oraz obsługiwanym 

protokole, pomimo faktu, że najczęściej stosowanym protokołem jest SOAP sama 

specyfikacja nie narzuca konieczności jego stosowania i przewiduje możliwość 

zastosowania innego protokołu.  
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2.2.3. Struktura WSDL 

W chwili obecnej funkcjonują równoległe dwie specyfikacje języka WSDL – 1.1 oraz 

1.2. Wersja WSDL 1.2 została opracowana później i wprowadzała pewne modyfikacje, 

które skutkowały brakiem zgodności pomiędzy obiema wersjami. Pomimo pewnych 

udogodnień WSDL 1.1. pozostaje wciąż w użyciu, głównie ze względu na fakt, że przez 

lata powstał szereg aplikacji wykorzystujący ten standard, aczkolwiek trzeba mieć na 

uwadze, że zmiany wprowadzone w ramach WSDL 1.2. mają charakter kosmetyczny i są 

związane z nomenklaturą. Nie wprowadzały one żadnych dodatkowych udogodnień. W 

chwili obecnej większość popularnych framework-ów aplikacyjnych wspiera obie wersję 

tego standardu. 

 

Struktura pliku WSDL jest opisana w XML-u i jest stosunkowo prosta. W zależności od 

wersji języka WSDL może się składać z następujących elementów. 

 

Definitions – główny element dokumentu, na który składa się definicja danej usługi. 

 

Types – za pomocą tego taga definiuje się lokalnie w danym dokumencie lub importuje 

się z innych dokumentów typy, które będą wykorzystywane przez usługi. 

 

<xs:complexType name="GetBookDetailRequestType"> 

    <xs:sequence> 

        <xs:element name="ISBN" type="xs:string"/> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

<xs:complexType name="GetBookDetailResponseType"> 

<xs:sequence> 

  <xs:element name="BookDetails" minOccurs="0"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element name="Title" type="xs:string"/> 

        <xs:element name="Authors"> 

          <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

              <xs:element name="Author" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

                <xs:complexType> 

                  <xs:sequence> 

                    <xs:element name="Id" type="xs:string"/> 

                    <xs:element name="Name" type="xs:string"/> 

                  </xs:sequence> 

                </xs:complexType> 

              </xs:element> 

            </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

        </xs:element> 

        <xs:element name="Publisher" type="xs:string"/> 
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        <xs:element name="PublishYear" type="xs:date"/> 

        <xs:element name="ISBN-10" type="xs:string"/> 

        <xs:element name="ISBN-13" type="xs:string"/> 

        <xs:element name="Pages" type="xs:int"/> 

      </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

Listing 1 Przykład definicji typów w ramach dokumentu WSDL. 

 

Powyższy przykład ilustruje stworzenie oczekiwanego formatu żądania i odpowiedzi dla 

jednej z operacji usługi. W tym wypadku usługa definiuje operację do pobrania 

szczegółów książki na podstawie numeru ISBN. Numer ten jest przekazywany wraz z 

żądaniem do usługi. Usługa w zamian zwraca odpowiedź, która będzie zawierała 

szczegółowe informację dotyczące danej książki. 

 

Message – zawiera definicje komunikatów przesyłanych przez daną usługę. Każda z 

wiadomości definiuje się w oparciu o typ XSD zdefiniowany w ramach sekcji types 

WSDL. 

 

Dla powyższego przykładu zostaną utworzone dwie wiadomości po jednej dla żądania i 

odpowiedzi: 

 

<wsdl:message name="GetBookDetailRequest"> 

        <wsdl:part element="xs:GetBookDetailRequestType" name=" 

GetBookDetailRequest"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name=" GetBookDetailResponse"> 

        <wsdl:part element="xs:GetBookDetailResponse" name=" 

GetBookDetailResponse"/> 

</wsdl:message> 

Listing 2 Definiowanie komunikatów w WSDL. 

 

PortType – za jego pomocą określa się operację, jakie udostępnia dana usługa. Definiuje 

on swoisty interfejs każdej z dostępnych operacji poprzez określenie wiadomości 

wejściowej i wyjściowej. 

 

<portType name="BookServicePort"> 

    <operation name="GetBookDetail"> 

      <input message="tns:GetBookDetailRequest"></input> 

      <output message="tns:GetBookDetailResponse"></output> 

    </operation> 

 </portType> 

Listing 3 Definiowanie portu w WSDL. 
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Przykład ilustruje definicje operacji w przykładowej usłudze, która pozwala na pobranie 

informacji o danej pozycji literaturowej. Wykorzystuje ona uprzednio zdefiniowane 

wiadomości 

 

Binding – za pomocą binding-u określa się protokół transportowy, który ma być 

obsługiwany przez daną usługę sieciową. Domyślnie jest to protokół SOAP, ale wybór 

nie ogranicza się wyłącznie do niego. Do przykładowych protokołów, które można 

wykorzystać w danej usłudze, można zaliczyć: HTTP, JMS, SMTP i TCP. Może znaleźć 

to zastosowanie w sytuacjach, kiedy dana usługa jest wykorzystywana do integracji z 

innym systemem, który korzysta ze specyficznego protokołu do wymiany danych. Przy 

czym w przypadku standardowego zastosowania wybór pada na SOAP, który gwarantuje 

przenośność i jest szeroko wspierany, więc po stronie klienta nie będzie wymagał 

dodatkowego wysiłku by wywołać usługę. 

 

  <binding name=" BookServicePortBinding" type="tns:BookService"> 

    <soap:binding style="rpc" 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"> 

    </soap:binding> 

    <operation name="GetBookDetail"> 

      <soap:operation soapAction=""></soap:operation> 

      <input> 

        <soap:body use="literal" 

namespace="http://ch03.soacookbook.com/"></soap:body> 

      </input> 

      <output> 

        <soap:body use="literal" 

namespace="http://ch03.soacookbook.com/"></soap:body> 

      </output> 

    </operation> 

  </binding> 

Listing 4 Określenie protokołu komunikacji usługi. 

 

Przykład ilustrujący, że operacja „GetBookDetail” będzie oczekiwała zastosowania 

protokołu SOAP poprzez HTTP. 

 

Service – ostatni element definiuje, pod jakim adresem jest udostępniona usługa. Może 

on zawierać wiele adresów, ale wszystkie z tych usług muszą udostępniać ten sam zestaw 

operacji określony przez kontrakt danych. 

 

<service name="BookService"> 

    <port name=" BookServicePort" binding="tns: BookServicePortBinding"> 

      <soap:address 

location="http://localhost:8080/Books/Services/BookService"></soap:addre

ss> 

    </port> 

  </service> 

Listing 5 Definicja adresu usługi. 
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2.2.4. Protokół SOAP 

Do wymiany wiadomości usługi sieciowe korzystają z protokołu SOAP, który opakowuje 

przesyłane wiadomości. Jest to bardzo prosty protokół opisujący wiadomość i ogranicza 

się wyłącznie do trzech elementów. 

 

Envelope – każda SOAP-owa wiadomość musi koniecznie zawierać element 

<Envelope/> wraz z przestrzenią nazw http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/. 

Zawiera on opcjonalny nagłówek – header i obligatoryjną zawartość umieszczoną w 

elemencie Body. 

 

Header – opcjonalny nagłówek danej wiadomości, może zawierać przynajmniej jeden 

element, który może posłużyć do przesłania wraz z wiadomością dodatkowych 

informacji, np. związanych z uwierzytelnianiem użytkownika, podpisu cyfrowego. Ma on 

różnorodne zastosowanie i jest to tylko ograniczone przez zastosowane techniczne 

rozwiązanie. Nagłówek, poza ściśle określonymi przypadkami może być niezrozumiały 

dla usługi i niewspierany, w takim wypadku zostanie on zignorowany. 

 

Body – zawiera treść danej wiadomości w postaci elementu XML. Aby prawidłowo mógł 

zostać obsłużony musi on być zgodny z typem oczekiwanym przez usługę i określonym 

przez kontrakt danych. 

 

<soapenv:Envelope 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:books="http://library.org/service/books"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <books:GetBookDetailRequest> 

         <books:ISBN>978-0-13-185858-9</books:ISBN> 

      </books:GetBookDetailRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Listing 6 Przykład żądania do usługi. 

 

2.2.5. Implementacja usług 

WSDL jest na ogół generowany automatycznie z kodu, a taką funkcjonalność zapewnia 

większość dostępnych bibliotek. Takie podejście, w którym metadane są generowane 

wprost z kodu źródłowego określa się mianem - code first. Alternatywnym 

rozwiązaniem jest samodzielnie utworzenie kontraktu danych, z którego następnie można 

wygenerować kod usługi i ją zaimplementować. Takie podejście ma szereg zalet, po 

pierwsze, daje projektantowi/programiście pełną kontrolę, może go definiować w 

dowolny sposób i nadać mu kształt zgodny z obowiązującymi w danej organizacji 

standardami. Jest to nie bez znaczenia, zwłaszcza, że na ogół automatyczne generowanie 

kontraktu danych może powodować generowanie trudno zrozumiałych i nieczytelnych 

dla człowieka struktur oraz nazw. Innym powodem może być fakt, że w wielu sytuacjach 
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stosuje się schematy wspólne dla wielu usług i łatwiej jest je zaimportować w postaci 

XSD niż kodu. Podejście, w którym najpierw tworzy się kontrakt danych, a na jego 

podstawie dopiero generuje kod określa się, jako contract first. Wiele z bibliotek bardzo 

upraszcza proces implementacji usługi całkowicie odciążając programistę od 

technicznych kwestii związanych z wymianą wiadomości, konwersją danych czy 

wywoływaniem konkretnych funkcjonalności. Pozostawia się w jego gestii jedynie 

implementacje samej funkcjonalności. 

 

Przez ponad dekadę istnienia, usługi sieciowe upowszechniły się do tego stopnia, że na 

chwilę obecną mogą zostać zaimplementowane praktycznie w każdym języku 

programowania. W wielu z nich istnieje często kilka konkurencyjnych implementacji, 

które można stosować zamiennie, dla przykładu w języku Java istnieje szereg 

niezależnych od siebie implementacji realizowanych w ramach projektów open source. 

Do wartych wymienienia można zaliczyć: JAX-WS (część oficjalnego standardu J2EE), 

CXF, Spring-WS, Axis2, Metro. 

 

.NET zasadniczo ogranicza się do dwóch rozwiązań, starsze dostępne od wersji 1.1 - 

ASMX Web Services wraz z rozszerzeniem WSE (Web Services Enhancements) oraz 

WCF. 
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2.3. Usługi REST 

2.3.1. Charakterystyka REST 

Usługi REST (REpresntation State Transfer) różnią się zasadniczo od usług sieciowych. 

Począwszy od tego, że w żaden sposób nie posiadają ściśle opisanego protokołu czy też 

kontraktu, który opisywałby zestaw operacji danej usługi. Usługi REST są pozbawione 

tego wszystkiego, na czym bazowały usługi sieciowe w zamian wykorzystują zupełnie 

inne rozwiązania. W usługach sieciowych adres usługi jest cały czas niezmienny, a 

operacje, które są wykonywane zależą wyłącznie od przesłanych danych. Usługom  

REST bliżej jest do aplikacji internetowych, w których poszczególne zasoby są 

adresowalne innymi adresami URL. Usługi REST nie są ściśle powiązane z żadnym 

protokołem transportowym jednak najczęściej funkcjonują one w oparciu o protokół 

HTTP. 

 

Usługi REST bazują na następujących założeniach [8]: 

 Adresowalne zasoby – wszystkie dostępne zasoby danej usługi powinny być 

adresowalne za pomocą unikalnego adresu URI. 

 Ujednolicony interfejs – usługa posiada prosty dobrze określony zestaw metod, 

za pomocą, których uzyskuje się dostęp do jej zasobów. 

 Wielopostaciowa reprezentacja – cześć zasobów w zależności od potrzeb może 

przybierać różną postać tzn. jeden zasób dostępny pod tym samym adresem URL, 

może mieć format XML-owy lub JSON-owy lub też zupełnie w zależności od 

potrzeb i jego zastosowania. 

 Bezstanowość – usługa nie przechowuje stanu pomiędzy kolejnymi jej 

wywołaniami, wszystkie żądania są zupełnie od siebie niezależne. Zaletą takiego 

zastosowania jest łatwa skalowalność takiej usługi, zwłaszcza w przypadku 

skalowalności wszerz na wielu niezależnych maszynach. 

 

O ile w przypadku usług SOAP zawartość wysyłanego komunikatu odgrywała 

największe znaczenie o tyle w przypadku usług REST to sam adres URI danego zasobu 

stanowi dla niej źródło informacji. Pozwala on usłudze rozróżniać zasoby pomiędzy sobą 

i zwracać różne wyniki np. w zależności od przekazanych parametrów. 

 

Adresowanie zasobów to istotna cecha charakteryzująca ten typ usług, adres przyjmuje 

postać adresu URI, który ma następujący format : 

 

schemat://host:port/scieżka?kwerenda 

 

Poszczególne składowe elementy to schemat np. http lub https. Host i port jednoznacznie 

identyfikują adres IP oraz port, na którym działa dana aplikacja. Ścieżka to łańcuch 

tekstowy oddzielony znakiem „/” wskazuje na konkretny zasób i ma charakter 

hierarchiczny. Po znaku „?” można, przekazywać dowolną liczbę parametrów. Całkowita 

długość adresu URI nie może jednak przekroczyć 255 znaków. 
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Np. dla przytoczonego już przykładu, do pobierania informacji o książce na podstawie jej 

numeru ISBN, można by było skonstruować usługę, która do wyszukania książki 

oczekiwałaby następującego adresu URL: 

 

http://localhost:8080/Books/978-0-13-185858-9 

Numer ISBN jest przekazany w samym żądaniu, jako jej ostatni człon. Oczywiście 

można by było przekazać numer ISBN, jako parametr w ten sposób umożliwiając 

przekazanie więcej niż jednego kryterium wyszukiwania: 

 

http://localhost:8080/Books?isbn=978-0-13-185858-9 

 

2.3.2. Protokół HTTP 

W przypadku usług REST prosty i ujednolicony interfejs na ogół rozumie się w 

kontekście wykorzystania zestawu operacji udostępnionych przez wykorzystywany do 

transmisji protokół. W tym wypadku najczęściej wykorzystywany jest protokół HTTP. 

Jego specyfikacja definiuje zestaw metod, które częściowo okazały się mało przydatne w 

przypadku normalnych aplikacji internetowych, spośród wszystkich 6 operacji właściwie 

stosowane są powszechnie dwie – GET i POST. Pozostałe jednak znalazły zastosowanie 

w przypadku usług REST, pozwoliły one zdefiniować standardowy zestaw operacji 

CRUD dla usługi, w których pojedyncza operacja ma swój odpowiednik w postaci 

metody protokołu HTTP. To czy dane żądanie dotyczy zapisania jakiegoś zasobu, 

pobrania lub usunięcia go jest rozpoznawane właśnie na podstawie zdefiniowanej metody 

w nagłówku żądania protokołu HTTP. 

 

2.3.2.1. Metody HTTP 

GET – stosuje się w celu pobrania danego zasobu. 

 

PUT – z jego pomocą tworzy się nowy zasób pod wskazanym adresem URI oraz 

aktualizuje istniejące. 

 

POST – może być stosowany zamiennie z PUT, ale przyjęło się, że z pomocą metody 

POST zapisuje się w usłudze dane mające charakter hierarchiczny. Dla przykładu niech 

adres http://localhost:8080/Books/978-0-13-185858-9 wskazuje na konkretną książkę a z 

kolei, adres http://localhost:8080/Books/978-0-13-185858-9/Chapter/1 na pierwszy 

podrozdział. 

 

DELETE - posłuży do usunięcia zasobu z usługi. 
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2.3.3. Zalety usług REST 

Niewątpliwie skonstruowanie interfejsu usługi w taki sposób, że bazuje ona wyłącznie na 

wykorzystanym protokole ma szereg zalet [8], do wartych wymienienia jest prostota oraz 

łatwość implementacji. Protokół, taki jak HTTP jest szeroko wykorzystywany i dobrze 

znany. Istnieje szereg implementacji i gotowych bibliotek, które go wykorzystują. 

Wywołanie usługi staje się trywialne znając adresy URI poszczególnych zasobów i 

przekazania odpowiedniej metody w żądaniu. Kolejną zaletą zastosowania protokołu 

HTTP jest fakt, że jest on przenośny. Wspierany jest na wielu platformach począwszy od 

komputerów klasy PC skończywszy na urządzeniach mobilnych. Nie ogranicza 

programisty tak jak inne rozwiązania takie jak np. CORBA, RMI czy .NET Remoting do 

zastosowania konkretnego języka programowania czy środowiska uruchomieniowego. 

Usługa równie dobrze może zostać stworzona np. z wykorzystaniem języka Ruby a jej 

klient może być stroną w PHP, w tym wypadku liczba zastosować jest teoretycznie 

nieograniczona. Ostatnią zaletą jest łatwa skalowalność, wynika ona także z tego, że ten 

typ usług jest z założenia bezstanowy. Pozwala to np. na powielenie danej usługi na 

wielu maszynach i równomierny load-balancing przychodzącego do nich ruchu. 

Jednym z pryncypiów usług REST jest wielopostaciowość udostępnianych przez nie 

zasobów i ich zorientowanie na reprezentacje (ang. representation orientation). Dany 

zasób w zależności od aktualnej potrzeby może zostać zwrócony przez usługę w postaci 

np. XML, RSS, JSON, YAML czy też pliku CSV. Jedynym ograniczeniem staje się 

wtedy zestaw zaimplementowanych formatów w danej usłudze. Jeżeli tylko usługa 

udostępnia taką możliwość, to od użytkownika będzie ostatecznie zależało, jakiego 

formatu użyje w komunikacji z usługą. Każda z aplikacji po stronie klienta może 

stosować zupełnie inny format np. najbardziej naturalnym formatem dla skrypt w 

JavaScript-cie może być JSON, z kolei w aplikacji napisanej w języku Java może być 

wygodniej przesyłać i odbierać dane zapisane w XML-u. Do przekazania konkretnego 

typu oczekiwanej odpowiedzi, również stosuje się protokół HTTP wykorzystując 

parametr Content-Type przekazany w nagłówku żądania. Content-Type zawiera typ 

MIME przesyłanej lub zwracanej przez usługę reprezentacji. Aby odpytać usługę o 

odpowiedź w formacie XML, można jej przekazać, jako parametr wartość: 

application/xml, aby te same dane otrzymać w formacie JSON wystarczy zamienić ten 

parametr na application/json. Pokazuje to dużą elastyczność tego typu usług i 

potencjalnie duże pole ich zastosowań.  
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3. Bezpieczeństwo aplikacji SOA 
 

3.1. Ogólne zagadnienia bezpieczeństwa usług 

Aplikacje SOA wymagają wprowadzenia nowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. 

Należy rozważyć takie aspekty jak uwierzytelnienie i autoryzacja użytkowników przy 

wywoływaniu usług oraz integralność oraz poufność przesyłanych komunikatów 

pomiędzy klientem a usługą. Zasadniczo kwestie bezpieczeństwa będą skupiać się na 

następujących zagadnieniach [9]: 

 

 Uwierzytelnienie – potwierdzenie przez użytkownika swojej tożsamości. Można 

to osiągnąć w oparciu o coś, co użytkownik posiada - np. token uwierzytelniający, 

w oparciu o jego wiedzę – np. login i hasło lub o to, czym jest – tu znajduje 

zastosowanie szeroko pojęta biometria. Ze względów praktycznych w wielu 

systemach, podstawowym mechanizmem uwierzytelniania jest podanie 

unikalnego identyfikatora i hasła. To stwierdzenie jest także prawdziwe w 

przypadku usług. 

 

 Autoryzacja – weryfikacja, czy dany użytkownik posiada uprawnienia do 

jakiegoś zasobu bądź też wykonania w systemie jakiejś czynności. 

 

 Zapewnienie integralności danych – zapewnia, że dane w żaden sposób nie 

zostały zmodyfikowane przez osobę trzecią. 

 

 Poufność danych – gwarantuje, że dane pozostają poufne i nie mogą zostać 

odczytane przez żadną ze stron. 

 

Ponadto, nie bez znaczenie przy tworzeniu systemów, a zwłaszcza, gdy koncentrujemy 

się na usługach, ale także w przypadku zwykłych systemów web-owych są takie kwestie 

jak: 

 

 Przenośność – rozwiązanie musi być w pełni niezależne od konkretnej 

technologii, po to by mogło być wspierane. Na ogół rozwiązania, które będą w 

pełni uzależnione od konkretnej platformy nie znajdują zastosowania w 

przypadku aplikacji SOA. 

 

 Zarządzanie – o ile w przypadku aplikacji web-owych, nie istnieje praktycznie 

problem stworzenia w systemie pojedynczego punktu np. odpowiedzialnego za 

autentykacje użytkownika w systemie, to o tyle w przypadku usług staje się to 

istotnym i zauważalnym problemem. Każda z usług może być współdzielona 

przez wiele usług jak i aplikacji i każda z aplikacji musi uwierzytelnić się danej 

usłudze. Dlatego przy złożonej architekturze problemem staje się skala całej 

aplikacji i ilość usług, zwłaszcza, że każda może stosować zupełnie odrębne 

mechanizmy bezpieczeństwa. 
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 Łatwość w stosowaniu – rozwiązanie nie musi być łatwe w zastosowaniu i 

utrzymaniu. 

 

3.2. Bezpieczeństwo aplikacji web-owych 

Część rozwiązań stosowanych w usługach jest wprost zaczerpniętych z aplikacji web-

owych, dlatego nie sposób nie porównywać ze sobą tych dwóch typów aplikacji. Jako 

przykład niech posłuży możliwość zastosowania w przypadku tego typu aplikacji 

mechanizmów bezpieczeństwa w odniesieniu do różnych warstw aplikacji, uwzględniając 

w tym protokoły zastosowane do komunikacji. 

 

Należy podkreślić fakt, że w przeciwieństwie do standardowych aplikacji web-owych, 

które na ogół przez zewnętrzne aplikacje są widziane, jako jednolite monolityczne 

systemy, dysponują przeważnie jednym ujednoliconym mechanizmem, który je 

zabezpiecza. W zależności od przyjętego mechanizmu może to być np. formularz 

logowania czy też inne rozwiązanie i pozostaje ono takie wspólne dla całej aplikacji. 

 

 
Rysunek 1 Ilustracja schematu komunikacji w przypadku aplikacji web-owej posiadającej 

pojedynczy moduł bezpieczeństwa [9]. 

 

3.3. Bezpieczeństwo usług 

W przypadku usług może natomiast istnieć całkowita dowolność w kwestii konfiguracji 

ich bezpieczeństwa. Jedna z usług, operująca na poufnych danych, może narzucać bardzo 

restrykcyjne ograniczenia, wymagać szyfrowania przesyłanych danych. Inne z kolei w 

zależności od pełnionej funkcji mogą być zupełnie ich pozbawione. Zewnętrzne aplikacje 

mogą agregować usługi w dowolny sposób i w dowolnej konfiguracji, lecz muszą mieć 

na uwadze politykę bezpieczeństwa zdefiniowaną przez każdą z usług osobno. 
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Rysunek 2 Ilustracja komunikacji w przypadku aplikacji w architekturze SOA [9]. 

 

 

Możemy rozróżnić 3 podstawowe warstwy [9]: 

 Warstwa aplikacji 

 Warstwa wiadomości 

 Warstwa transportowa 

 

Zastosowanie każdej z nich ma swoje korzyści, ale również wiąże się z ograniczeniami. 

Dla przykładu w warstwie aplikacji projektant czy programista posiada całkowitą 

swobodę, co do zastosowanego rozwiązania, natomiast musi on samodzielnie zapewnić 

jego obsługę, niższe warstwy nie zapewniają takiej elastyczności, ale w zamian mogą 

zapewniać gotowe rozwiązania.  

 

 
Rysunek 3 Logiczne warstwy systemu, do których można zastosować mechanizmy bezpieczeństwa. 

[Źródło: praca własna] 

 

3.3.1. Bezpieczeństwo w warstwie transportowej 

W tym wypadku aplikacja wykorzystuje protokoły zapewniające np. autentykację i 

poufność transmisji. Najlepszym przykładem takiego protokołu może być protokół 

SSL/TLS. Niezaprzeczalną zaletą tego rozwiązania jest stosunkowo prostota jego 

wykorzystania, nie potrzebna jest żadna modyfikacja implementacji usługi a 
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wykorzystanie protokołu na ogół sprowadza się do odpowiedniej konfiguracji serwera 

aplikacji, na którym działa dana usługa. Jednak zastosowanie mechanizmów w najniższej 

warstwie wiąże się z pewnymi utrudnieniami [9]: 

 Ma ono zastosowanie tylko w połączeniu typu punkt-punkt (ang. point-to-point). 

W przypadku, gdy wiadomość musi zostać przekazana pomiędzy różnymi 

aplikacjami, które np. muszą mieć dostęp do treści przesyłanej wiadomości, 

zastosowanie zabezpieczenia w warstwie transportowej to uniemożliwia. 

 Zdalna usługa nie jest kompletnie w stanie wydobyć z warstwy transportowej 

jakichkolwiek informacji przesłanych mu od wywołującego klienta jak np. nazwy, 

roli czy też uprawnień użytkownika. 

 Z uwagi na powyższe problemy znacznie częściej zabezpiecza się treść 

przesyłanych wiadomości zamiast korzystać z bezpiecznego kanału. 

 

3.3.2. Bezpieczeństwo w warstwie wiadomości 

Pozwala na przesyłanie zabezpieczonych wiadomości i zapewnia dużą elastyczność. 

Poszczególne wiadomości, nawet w ramach jednej usługi mogą stosować zupełnie inne 

zabezpieczenia w zależności od konkretnych potrzeb. Wiadomość przesyłana do usługi 

może wymagać uwierzytelniania klienta z pomocą podpisu cyfrowego, natomiast 

odpowiedź z usługi będzie zwracana w zaszyfrowanej postaci tak by tylko klient mógł ją 

odczytać. 

 

W tym przypadku zastosowane rozwiązanie, będzie uzależnione od konkretnie 

zastosowanej technologii i konkretnego protokołu. 

 

Protokół SOAP stosowany w usługach sieciowych może stanowić doskonałą ilustrację, o 

ile nie został on zaprojektowany z myślą o zabezpieczaniu wiadomości. Jest on w łatwy 

sposób rozszerzalny i umożliwia na przekazanie dowolnego nagłówka, który może zostać 

odpowiednio zinterpretowany i obsłużony przez usługę.  

 

3.3.3. Bezpieczeństwo w warstwie aplikacji 

Zupełnie osobną kwestią wartą rozważenia jest możliwość zaimplementowania 

mechanizmów bezpieczeństwa w samej aplikacji. Ma to znaczenie w przypadkach, gdy 

stosowane rozwiązanie nie bazuje na istniejącej technologii i musi zostać stworzone od 

podstaw. Jednak koszt, czasochłonność i wymagalna niezawodność jak i kwestia 

integracji z innymi systemami jak i inne kwestie, które mogą pojawić się przy jego 

tworzeniu mogą stanowczo ograniczyć korzyść z zastosowania tego podejścia i 

ograniczyć potencjalny zysk. 
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3.4. Bezpieczeństwo usług sieciowych 

Usługi sieciowe wraz z protokołem SOAP zapewniają cały szereg gotowych i 

ustandaryzowanych rozwiązań, które umożliwiają autoryzację użytkownika, zapewnianie 

integralności przesyłanych wiadomości oraz ich pełną poufność. Jak już zostało 

wspomniane protokół SOAP sam w sobie nie został zaprojektowany z myślą o 

jakimkolwiek zabezpieczaniu przesyłanych komunikatów, dzięki temu udało się 

zachować jego prostotę. W celu przezwyciężenia tego ograniczenia, przewidziano 

możliwość rozszerzenia protokołu SOAP poprzez przekazywanie do usługi wraz z 

wiadomością dodatkowych nagłówków, które mogą zostać odpowiednio przez nią 

obsłużone. 

 

Cały szereg rozwiązań technicznych, które stosuje się w przypadku usług sieciowych a 

zwłaszcza protokołu SOAP określa się mianem - WS-Security, w skrócie WSS. 

Standard ten definiuje całą gamę rozszerzeń do protokołu SOAP, bazujących na 

przekazywaniu odpowiednich nagłówków w ramach przesyłanych komunikatów. 

Nagłówki mogą zawierać informację uwierzytelniania w postaci loginu oraz hasła. Hasło 

może być przekazywane w formie tekstu jawnego bądź też wartości funkcji skrótu. 

Innym zastosowanie to dołączenie do wiadomości podpisu cyfrowego samej wiadomości, 

który zapewnia, że wiadomość nie została zmodyfikowana i jej nadawca jest tym, za 

kogo się podaje. 

 

Pojedyncza wiadomość SOAP może posiadać dowolną liczbę nagłówków. Zawarte są 

one w elemencie <Header /> danej wiadomości, element ten jest opcjonalny i nie musi 

zawierać żadnych elementów.  

 

<soapenv:Envelope xmlns:echo="http://www.sis.org/service/echo" 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soapenv:Header> 

    <Header1 … /> 

    <Header2 … /> 

    … 

  </soapenv:Header> 

  <soapenv:Body> 

    … 

  </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Listing 7 Wiadomość SOAP. 

 

Specyfikacja SOAP definiuje zestaw standardowych atrybutów, które może posiadać 

każdy nagłówek Do najistotniejszych można zaliczyć: 

 

 mustUnderstand – oznacza, że dany nagłówek musi zostać obsłużony przez 

usługę i nie może zostać zignorowany. W przypadku, gdy usługa nie wspiera 

danego nagłówka powinna zostać zwrócona wiadomość z błędem. 
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 role – (odpowiednik atrybutu actor z SOAP 1.1) – określa, kto ma obsłużyć dany 

nagłówek – może być przydatne w przypadku, kiedy pomiędzy klientem a usługą 

występują usługi pośredniczące i za jego pomocą można określić, które nagłówki 

są kierowane do poszczególnych aplikacji. 

 encodingStyle - zawiera informację, w jaki sposób zakodowano nagłówek. 

 

3.4.1. Standard WS-Security 

Standard WS-Security definiuje mechanizmy zabezpieczenia przesyłanych wiadomości 

(ang. message level security), do tego celu definiuje on cały szereg tak zwanych tokenów 

bezpieczeństwa (ang. security token), czyli elementów języka XML definiujących 

dokładnie zastosowany mechanizm bezpieczeństwa. Standard definiuje cztery 

podstawowe profile, które szczegółowo określają kwestie między innymi takie kwestie 

jak uwierzytelnianie, podpisywanie wiadomości, szyfrowanie oraz zastosowanie 

protokołów Kerberos oraz SAML. Sam standard pozostaje otwarty na rozszerzenia i 

istnieje możliwość, że w przyszłości zostaną do niego dodane kolejne profile. 

 

Nazwa Opis 

UsernameTokenProfile Stosowany do przekazania poświadczeń użytkownika, w 

postaci login-u i hasła. 

X509TokenProfile Stosowany do podpisywania i szyfrowania wiadomości. 

KerberosTokenProfile Wykorzystywany do przekazania tożsamości użytkownika z 

wykorzystaniem protokołu Kerberos. 

SAMLTokenProfile Stosowany do obsługi asercji SAML. 
Tabela 1 Standardowe profile bezpieczeństwa WS-Security. 

 

Poszczególne elementy muszą zostać umieszczone w elemencie <Security /> w 

nagłówku wiadomości. 

 

<soapenv:Header> 

    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

     … 

   </wsse:Security> 

</soapenv:Header> 

Listing 8 Nagłówek WS-Security. 

 

Tokeny służą do rozróżnienia zastosowanego w przesyłanej wiadomości mechanizmu, 

ponadto są wykorzystywane do przekazania wraz z wiadomością szeregu dodatkowych 

informacji, niezbędnych po stronie usługi do przetworzenia żądania np. w przypadku 

szyfrowania wiadomości wraz z wiadomością zostanie przekazana informacja o tym, jaki 

algorytm został wykorzystany i jaki tryb szyfrowania został wykorzystany. Dzięki 

zastosowaniu tokenów sam standard WS-Security pozostaje otwarty i możliwe jest jego 

rozszerzanie o kolejne standardy. 
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Ponadto zdefiniowany został szereg standardowych SOAP Fault po to, by ułatwić 

identyfikację błędów, jakie nastąpiły przy przetwarzaniu żądania. 

 

Nazwa Opis 

UnsupportedSecurityToken Wykorzystano niewspierany token bezpieczeństwa. 

UnsupportedAlgorithm Wykorzystany algorytm do zabezpieczenia wiadomości 

jest nieobsługiwany przez zdalną usługę. 

InvalidSecurity Oznacza ogólny błąd przy przetwarzaniu nagłówków. 

InvalidSecurityToken Nagłówek zawiera nieprawidłowy token bezpieczeństwa. 

FailedAuthentication Błąd autentykacji lub autoryzacji. 

FailedCheck Błąd związany z weryfikacją podpisu cyfrowego lub 

odszyfrowania wiadomości. 
Tabela 2 Standardowe rodzaje zgłaszanych SOAP Fault w przypadku nie powodzenia. 

 

3.4.2. Uwierzytelnianie użytkownika w usługach SOAP 

W zależności od logiki usługi identyfikacja użytkownika, może się odbywać na 

podstawie jego login-u, adresu email lub np. unikalnego identyfikatora. 

 

Uwierzytelnianie użytkownika może być istotna w dwóch przypadkach: 

 Gdy dostęp do danej usługi lub jej konkretnej operacji ma być ograniczony tylko 

do ściśle określonej grupy zaufanych użytkowników. 

 Gdy usługa potrzebuje jednoznacznie zidentyfikować użytkownika na rzecz, 

którego została wywołana. 

 

3.4.2.1. Uwierzytelnienie w oparciu o hasło 

Najprostsze wspierane przez WS-Security rozwiązanie polega na przekazania do usługi 

nazwy użytkownika i jego hasła w postaci jawnego tekstu. Login i hasło są przekazywane 

w tag-u <UserNameToken /> w elementach <Username /> i <Password />. 

 

<soapenv:Envelope xmlns:echo="http://www.sis.org/service/echo" 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soapenv:Header> 

    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

      <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-4" 

xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-

wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

        <wsse:Username>test</wsse:Username> 

        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-

1.0#PasswordText">password</wsse:Password> 

      </wsse:UsernameToken> 

    </wsse:Security> 

  </soapenv:Header> 

  <soapenv:Body> 

    … 
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  </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Listing 9 Przykład wiadomości, która zawiera poświadczenia użytkownika w nagłówku. 

 

Niewątpliwie wadami takiego rozwiązania, jest fakt, że hasło jest przekazywane jako 

jawny tekst i może zostać łatwo przechwycone przez nieuprawnioną do tego osobę a 

następnie wykorzystane. 

 

3.4.2.2. Uwierzytelnianie w oparciu o obliczoną wartość skrótu hasła. 

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, pozbawionym wad opisanego powyżej jest 

obliczenie funkcji skrótu hasła, po to by samo hasło zostało niejawne. Schemat 

wyznaczania skrótu wygląda w następujących sposób: aby utrudnić możliwe ataki i próbę 

odgadnięcia hasła dołącza się do niego losowo wylosowane ziarno, w tym wypadku 

określane terminem „nonce”. Ma to zapobiec wielokrotnemu przesyłaniu tej samej 

wartości skrótu wyznaczonego z hasła, jednak powoduje to kolejny problem, ponieważ 

druga strona, która odbiera dany komunikat nie wie, jakie zostało zastosowane ziarno, a 

jest ono niezbędne do porównania wartości skrótu wyznaczonego z hasła, dlatego 

wartość ziarna musi zostać przekazana razem z wiadomością w sposób jawny. Gdyby 

ograniczyć się wyłącznie do takiego rozwiązania, byłoby ono tak samo podatne na ataki 

jak przekazywanie wyłącznie wartości funkcji skrótu. Dlatego, aby obejść ten problem do 

ciągu znaków utworzonych przez połączenie ze sobą hasła i wygenerowanego ziarna, 

dołączana jest aktualna data i dopiero tak przygotowany ciąg służy do obliczenia wartości 

funkcji skrótu. Data także jest przekazywana w wiadomości, może ona mieć dodatkowe 

zastosowanie, aby uniemożliwić ataki na usługę, może odrzucać wszystkie wiadomości, 

których czas, różnica pomiędzy czasem odebrania i wysłania przekracza np. 5 minut. 

Dodatkowo przyjmuję się, że wartość ziarna - „nonce” musi być w danym interwale 

czasowym unikalna i nie może się powtórzyć, służy to po to, by zapobiec atakom typu 

intercept-resend. 

 

<soapenv:Envelope xmlns:echo="http://www.sis.org/service/echo" 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soapenv:Header> 

    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

      <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-5" 

xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-

wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

        <wsse:Username>username</wsse:Username> 

        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-

1.0#PasswordDigest">YAuhbaJykwCiXzXUq247RVFVsdo=</wsse:Password> 

        <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-

1.0#Base64Binary">eoDV+sY1UePz85EfxNllLQ==</wsse:Nonce> 

        <wsu:Created>2012-01-22T18:48:59.072Z</wsu:Created> 

      </wsse:UsernameToken> 
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    </wsse:Security> 

  </soapenv:Header> 

  <soapenv:Body> 

    ... 

  </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Listing 10 Przykład wiadomości zawierającej login użytkownika i wyznaczoną wartość skrótu z jego 

hasła. 

 

Powyższy przykład ilustruje przykładową wiadomość zawierającą dane użytkownika – 

login oraz wartość funkcji skrótu dla jego hasła. Obliczony skrót jest przekazany w 

elemencie <Password /> wartości ziarna oraz czas wyliczenia skrótu są przekazywane w 

elementach <Nonce /> i <Created />. 

 

3.4.3. Podpis cyfrowy wiadomości 

W przypadku, gdy należy zapewnić gwarancję, że dane przesyłane do zdalnej usługi nie 

zostaną przechwycone przez nieupoważnioną osobę i w jakiś sposób zmodyfikowane, 

należy zastosować podpis cyfrowy przekazanej wiadomości. Nie zapewnia on wprawdzie 

poufności przesyłanych danych, całość wiadomości wciąż pozostaje jawnym tekstem, ale 

zapewnia mechanizm weryfikacji, że dana wiadomość została faktycznie wysłana przez 

nadawcę. W standardzie WS-Security stosuje się schemat oparty na infrastrukturze 

klucza publicznego (PKI), w którym to nadawca wiadomości oblicza wartość funkcji 

skrótu dla wiadomości, a następnie wykorzystuje swój klucz prywatny do zaszyfrowania 

go, tak przygotowany podpis cyfrowy jest następnie dołączany do wiadomości i 

przekazywany do odbiorcy. Weryfikacja polega na ponownym wyznaczeniu wartości 

funkcji skrótu i porównaniu go z tym otrzymanym razem z wiadomością. Aby odbiorca 

wiadomości mógł tego jednak dokonać, będzie musiał dysponować kluczem publicznym 

nadawcy, by za jego pomocą odszyfrować wartość skrótu z przekazaną wraz 

wiadomością. 

 

<soapenv:Envelope xmlns:echo="http://www.sis.org/service/echo" 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soapenv:Header> 

    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

      <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-

1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" 

wsu:Id="CertId-762B990A41BB9C8B2A13272583462451" 

xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-

wssecurity-utility-

1.0.xsd">MIICMTCCAZqgAwIBAgIETSsjFzANBgkqhkiG9w0BAQUFADBdMQswCQYDVQQGEwJ

QTDEQMA4GA1UECBMHVW5rbm93bjEPMA0GA1UEBxMGV2Fyc2F3MQswCQYDVQQKEwJQVzENMAs

GA1UECxMERWlUSTEPMA0GA1UEAxMGQ0xJRU5UMB4XDTExMDExMDE1MTc0M1oXDTExMDQxMDE

1MTc0M1owXTELMAkGA1UEBhMCUEwxEDAOBgNVBAgTB1Vua25vd24xDzANBgNVBAcTBldhcnN

hdzELMAkGA1UEChMCUFcxDTALBgNVBAsTBEVpVEkxDzANBgNVBAMTBkNMSUVOVDCBnzANBgk
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qhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAgK33uWQXKZx0zuuanE5IQ/yzLUccIt66/JPjxIUNfnO

FRKhB2Q7MeBbkXpu4OCnK9HLQlMCWaPxdHGzFOSnBq3qOSa8Gg9THghBdsTgUKW1BKPj6T6g

vK2UA5QS7zDJInnSPX1Gy9+d668eOKCG+iF2vKauZH2iYceiU4orSursCAwEAATANBgkqhki

G9w0BAQUFAAOBgQBtF85n8VH5DkFUNsbdU0VdxGSIgWEmesA6u7NZqZ4PjBXHrxIgctrPpMl

9YPn9gIZxSyJtxt9j6O4PtNIK2gWP1yLLf0j4VAJOiVw3C0FuuGKB7ctsZ82O8/N2jobAL7E

d8icnWYdEOKR4a1MhE+WqhA5aoMgUe2pnGLoNoT60IA==</wsse:BinarySecurityToken> 

      <ds:Signature Id="Signature-6" 

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

        <ds:SignedInfo> 

          <ds:CanonicalizationMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> 

          <ds:SignatureMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 

          <ds:Reference URI="#id-7"> 

            <ds:Transforms> 

              <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-

exc-c14n#"/> 

            </ds:Transforms> 

            <ds:DigestMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 

            

<ds:DigestValue>Glgtdt2t1FHqqd4GH/rl2sm29EE=</ds:DigestValue> 

          </ds:Reference> 

        </ds:SignedInfo> 

        <ds:SignatureValue> 

OqEb4LAvf6q+wbAroE2lh+i3DvERN0QQByIK6MY7bH+7R0wZSpwVto9rHv/1JfTOTJiWP/pN

6/Z0Qwj2wkSqDfr5OiCQjuyxXHnIxpIfauj8NLpbNGICVr40oussLl8KhhyKUX32MkJFg1Mb

WU44Bc1/nC3AYbvtIeCwjoy2kNY= 

        </ds:SignatureValue> 

        <ds:KeyInfo Id="KeyId-762B990A41BB9C8B2A13272583462992"> 

          <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STRId-

762B990A41BB9C8B2A13272583463023" xmlns:wsu="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

            <wsse:Reference URI="#CertId-

762B990A41BB9C8B2A13272583462451" ValueType="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"/> 

          </wsse:SecurityTokenReference> 

        </ds:KeyInfo> 

      </ds:Signature> 

    </wsse:Security> 

  </soapenv:Header> 

  <soapenv:Body wsu:Id="id-7" xmlns:wsu="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

    ... 

  </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Listing 11 Przykład podpisanej cyfrowo wiadomości. 

 

W powyższym przykładzie ilustrującym podpisaną wiadomość widać, że oprócz 

dołączenia wartości samego skrótu w elemencie <Signature /> wraz z wiadomością 

konieczne jest przekazanie całego szeregu dodatkowych informacji, które niosą ze sobą 

informację o zastosowanych algorytmach oraz pozwalają jednoznacznie zidentyfikować 
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certyfikat nadawcy. Zawiera on cały szereg informacji, takich jak algorytm zastosowany 

do wyznaczenia skrótu, asymetryczny algorytm szyfrowania oraz tak zwany algorytm 

kanonizacji (ang. canonicalization algorithm). 

 

Warto opisać dokładnie poszczególne elementy tego nagłówka. 

Nazwa elementu Opis 

CanonicalizationMethod Określa zastosowany algorytm kanonizacji 

XML. 

DigestMethod Określa nazwę zastosowanej funkcji 

jednokierunkowej, która została 

wykorzystana do wyznaczenia skrótu 

wiadomości. 

DigestValue Zawiera wyznaczoną wartość funkcji 

skrótu dla wiadomości. 

SignatureValue W ramach tego elementu przekazywany 

jest podpis wiadomości. 

Tabela 3 Opis elementów nagłówka podpisanej wiadomości. 

 

Z punktu widzenia podpisywania dokumentów XML wartą poruszenia kwestia jest 

wyznaczania porównywania ze sobą dokumentów XML oraz wyznaczania ich skrótów. 

W celu określenia czy dwa dokumenty są sobie równoważne dokonuje się wstępnego 

przetwarzania z pomocą tak zwanego algorytm kanonizacji XML [9]. Bierze on pod 

uwagę takie kwestie jak między innymi białe znaki, sposobu reprezentacji znaku nowej 

linii, który jest zależny od konkretnego systemu, obecność parametrów i ich domyślne 

wartości oraz czy puste elementy kończą się zamykającym tagiem np. <a></a>. 

Algorytm dokonuje transformacji dokumentu XML a w wyniku jego działania powstaje 

zunifikowana jego postać. Co sprawia, że dwa dokumenty, które różnią np. tylko ilością 

biały znaków, będą do siebie identyczne. Poniższy przykład posłuży do zilustrowania 

tego zagadnienia. 

 

<ns:Book xmlns:ns="http://sample.com/books"> 

  <ns:Title>SOA Security</ns:Title> 

  <ns:Author> 

 <ns:Name></ns:Name> 

  </ns:Author> 

</ns:Book> 

 

<Book xmlns="http://sample.com/books"> 

  <Title>SOA Security</Title> 

  <Author><Name></Name></Author> 

</Book> 

Listing 12 Przykład reprezentacji dokumentów XML. 
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Oba fragmenty pomimo tego, że się różnią reprezentują sobą dokładnie ten sam 

dokument XML. W wyniku transformacji na ich podstawie powstanie dokładnie taki sam 

dokument wynikowy. 

 

Do wyznaczenia wartości podpisu cyfrowego stosuje się pary dwóch algorytmów – 

funkcji jednokierunkowej do obliczenia wartości skrótu z wiadomości oraz 

asymetrycznego algorytmu szyfrowania do zaszyfrowania obliczonej wartości skrótu. 

Standard WS-Security wykorzystuje specyfikacje W3C – „XML Signature Syntax and 

Processing” (http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/) do opisu stosowanych algorytmów.  

 

Do wartych wymienienia algorytmów należą: 

 

Nazwa Opis 
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-

sha1 
Połączenie algorytmu RSA i funkcje skrótu 

SHA1 

http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-

more#rsa-sha512 

Połączenie algorytmu RSA i funkcje skrótu 

SHA512 

http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-

more#ecdsa-sha512 

Połączeni algorytmu DSA bazującego na 

krzywych eliptycznych i funkcji skrótu 

SHA512 
Tabela 4 Algorytmy wykorzystywane w podpisie cyfrowym. 

 

Na cały podpis składa się szereg czynności, w pierw oryginalna treść wiadomości 

podawana jest kanonizacji. Następnie wyznaczana jest wartość funkcji skrótu dla całej 

wiadomości bądź tylko dla wskazanej jej części. Wszystkie te informację zapisywane w 

elemencie <SignedInfo />, który jest następnie szyfrowany a wynik tej operacji stanowi 

wyznaczony skrót wiadomości dołączony do nagłówka w <SignatureValue />. Podpis 

cyfrowy nie stanowi, więc jedynie wartości wyznaczonego skrótu, ale cały element 

języka XML. Weryfikacja podpisu polega na wyznaczeniu ponownie wartości skrótu dla 

odebranej wiadomości i porównania jej ze skrótem przesłanym w podpisie cyfrowym. 

 

Ostatnim problemem, jaki pozostaje rozstrzygnąć to kwestia określenia tego, jaki 

certyfikat oraz klucz publiczny powinien zostać wykorzystany do zweryfikowania 

podpisu. Informację ta musi być przekazana razem z wiadomością i znajduje się w tag-u 

<Reference/>. W załączonym listingu wiadomości, cały certyfikat zakodowany z 

pomocą Base64 został dołączony do wiadomości i został zawarty w elemencie 

<BinarySecurityToken/>. 

3.4.4. Szyfrowanie wiadomości 

W sytuacji, kiedy dane przekazywane pomiędzy nadawcą a odbiorcą mają charakter 

poufny i nie mogą wpaść w niepowołane ręce stosuje się szyfrowanie wiadomości. W 

przypadku usług sieciowych stosuje się połączenie dwóch algorytmów, algorytmu 

symetrycznego do szyfrowania treści samej wiadomości oraz algorytmu asymetrycznego 

do przekazania klucza zastosowanego wcześniej przy szyfrowaniu. Takie rozwiązanie 

stosuje się z uwagi na fakt, że algorytmy symetryczne są zdecydowanie bardziej wydajne. 

http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1
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<soapenv:Envelope xmlns:echo="http://www.sis.org/service/echo" 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 

  <soapenv:Header> 

    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

      <wsse:BinarySecurityToken Enco1dingType="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-

1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" 

wsu:Id="E82E9A28D12B88AAFA13272586945511" xmlns:wsu="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-

1.0.xsd">MIICMTCCAZqgAwIBAgIETSsi8zANBgkqhkiG9w0BAQUFADBdMQswCQYDVQQGEwJ

QTDEQMA4GA1UECBMHVW5rbm93bjEPMA0GA1UEBxMGV2Fyc2F3MQswCQYDVQQKEwJQVzENMAs

GA1UECxMERWlUSTEPMA0GA1UEAxMGU0VSVkVSMB4XDTExMDExMDE1MTcwN1oXDTExMDQxMDE

1MTcwN1owXTELMAkGA1UEBhMCUEwxEDAOBgNVBAgTB1Vua25vd24xDzANBgNVBAcTBldhcnN

hdzELMAkGA1UEChMCUFcxDTALBgNVBAsTBEVpVEkxDzANBgNVBAMTBlNFUlZFUjCBnzANBgk

qhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAiHIq8DK2XKR10Mgg3JjRNVICSkvZMOPsToHAiNxACK6

00yI7j9w5kdKRtaJraKMMgRx4OomwTvTt5zUILwwBLRRWxa76o2CCqSRcXql+lV+AYuTeWwT

wzfAtXZ/9NlXNi5nOytV4BqZj1NIu3LntwYZ/N9JMX1UkDLvK1aGmZrECAwEAATANBgkqhki

G9w0BAQUFAAOBgQAq5UFJYUG/YnbFeK860aGf4w8TwGQeXjEq+wnD+joJGaHHbqcP0zk1uzX

DnoIAhWrIaji4pBIvFtesQCEv7aJW0mbNbY+osl+cbKIoU28mXgaV9Sn/c+DimZVT7+mVsx7

kSwHlwxDGf3E4oJ+dSzxoB9AwQpURXqkArsBBPYt83Q==</wsse:BinarySecurityToken> 

      <xenc:EncryptedKey Id="EncKeyId-E82E9A28D12B88AAFA13272586946652"> 

        <xenc:EncryptionMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5"/> 

        <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

          <wsse:SecurityTokenReference> 

            <wsse:Reference URI="#E82E9A28D12B88AAFA13272586945511" 

ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-

token-profile-1.0#X509v3"/> 

          </wsse:SecurityTokenReference> 

        </ds:KeyInfo> 

        <xenc:CipherData> 

<xenc:CipherValue>PGbc7NoUBagOBJXGhb+GlNJLRg3+1368iFtxdBv8/ZouOQ8esirrLn

MTjBgntBequQyF/1dLTWlxIDdBKVcoiKZCWiOYBtPcGmjdQ8smWFfjh10rBG17mynORSB+Ew

/paBSueN3VtSgfLhpOqLOS5I+rjRoQmabsE2EyTprodhY=</xenc:CipherValue> 

        </xenc:CipherData> 

        <xenc:ReferenceList> 

          <xenc:DataReference URI="#EncDataId-1"/> 

        </xenc:ReferenceList> 

      </xenc:EncryptedKey> 

    </wsse:Security> 

  </soapenv:Header> 

  <soapenv:Body> 

    <xenc:EncryptedData Id="EncDataId-1" 

Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content"> 

      <xenc:EncryptionMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc"/> 

      <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

        <wsse:SecurityTokenReference xmlns:wsse="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 
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          <wsse:Reference URI="#EncKeyId-

E82E9A28D12B88AAFA13272586946652"/> 

        </wsse:SecurityTokenReference> 

      </ds:KeyInfo> 

      <xenc:CipherData> 

        <xenc:CipherValue> 

y87+cp9bFLMumPPA1QRJlWJJew/bPpEQ1F8GLzx0mGj1SfrP/L6qo9jDtZ9yTWmG6xLp/irx

q0bkTVmvlMAGnanFTTFbbUAP0lbDex6HZNDsphF2/kUY6w9Op3t1MWp5CvXAijbsA4sqb4N0

Brw05AS6vRETWwR7uw7BLnZk30qJp/3EJVNLaV+xH1BuSt+7BcOeI8gTyLZcJXlEJn8fVeNO

NKmwvyfOy++gly4TlUUxWv83ym9lBxgQfGsm5sRoYiqxkdFDic5yoSnbyyLGqDembM4LM3op

TFxboa++DdggRaB/ 

          VPP8ujE0br9U/B4D7A/h7VnuSiaFiJqsvYKda9PJi0krl7vZEb/BJfID/80= 

        </xenc:CipherValue> 

      </xenc:CipherData> 

    </xenc:EncryptedData> 

  </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Listing 13 Przykład zaszyfrowanej wiadomości. 

 

Warto zauważyć, dwa istotne elementy, pierwszym z nich jest zawartość elementu 

<Body /> zamiast, przekazania w tym miejscu treści komunikatu wiadomość zawiera 

element <EncryptedData /> zawierający zaszyfrowaną zawartośc, drugim jest zawartość 

nagłówka. Ponieważ faktycznie w szyfrowaniu stosowany jest algorytm symetryczny 

niezbędne staje się przekazanie jego klucza do odbiorcy by ten mógł odszyfrować 

wiadomość. Cały nagłówek <EncryptedKey /> zawiera informację o przekazanym 

kluczu. Ostatnim niezbędnym elementem do prawidłowego zdeszyfrowania wiadomości 

jest informacja o certyfikacie i kluczu publicznym, który posłużył do zaszyfrowania 

klucza symetrycznego, po to by odbiorca był wstanie wybrać prawidłowy klucz do 

odszyfrowania wiadomości. W powyższej wiadomości cały certyfikat został przesłany 

wraz z wiadomością w tag-u <BinarySecurityToken />. 

 

Tak, jak w przypadku podpisu cyfrowego, tak i przy szyfrowaniu, standard wspiera cały 

szereg algorytmów, które mogą być wykorzystywane do zapewnienia poufności danych. 

W tym wypadku stosowane są dwie pary algorytmów: algorytm symetryczny stosowany 

do zaszyfrowania samej wiadomości, natomiast algorytm asymetryczny służy do 

zaszyfrowania klucza zastosowanego przy szyfrowaniu symetrycznym. 

 

Nazwa Opis 
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-

cbc 
Algorytm Triple-DES. 

http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-

cbc 
Algorytm AES z 128 bitowym kluczem. 

http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-

cbc 
Algorytm AES z 512 bitowym kluczem. 

http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-

more#camellia256-cbc 

Algorytm Camellia z 256 bitowym 

kluczem. 
Tabela 5 Algorytmy szyfrowania symetrycznego. 

 

http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc
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Nazwa Opis 

http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5 Algorytm RSA. 

http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-

mgf1p 
Algorytm RSA stosujący schemat OAEP 

do uzupełnienia bitów zaszyfrowanej 

wiadomości. 

Tabela 6 Algorytmy wymiany klucza. 

 

Należy jeszcze podkreślić, że w tym wypadku samo szyfrowanie nie zapewnia że 

przesłana wiadomość jest spójna i nie uległa modyfikacji. Istnieją ataki, które pozwalają 

na modyfikację pojedynczych bitów wiadomości, dlatego sam fakt, że wiadomość została 

odszyfrowana nie pozwala na weryfikacje czy dana wiadomość jest identyczna z tą która 

została wysłana. Dopiero połączenie ze sobą szyfrowania i podpisu cyfrowego stanowi 

gwarancje, że wiadomość będzie spójna i poufna.  

 

3.5. Bezpieczeństwo usług REST 

Kwestie bezpieczeństwa usług REST należy rozważyć zupełnie osobno, ponieważ różnią 

się one znacząco od usług sieciowych. Podstawowa różnica jest taka, że w przypadku 

usług REST brak jest standardów oraz specyfikacji, które by opisywały mechanizmy ich 

zabezpieczania. Niewątpliwie, może mieć to też związek z jedną z podstawowych cech 

tego typu usług – wielopostaciowością danych. Usługi w żaden sposób nie wiążą samych 

danych z ich reprezentacją zapisaną np. w postaci dokumentu XML lub JSON. Skutkuje 

to tym, że właściwie nie istnieje rozwiązanie, które zapewniałoby bezpieczeństwo na 

poziomie wiadomości tak jak jest to w przypadku WS-Security. Stosowane rozwiązania 

muszą, więc bazować albo na zabezpieczeniu protokołu transportowego albo na 

implementacji odpowiednich mechanizmów w samej aplikacji. 

 

3.5.1. Bezpieczeństwo w warstwie transportowej 

W przypadku warstwy transportowej można zastosować mechanizmy oferowane przez 

protokół HTTP. Z pomocą Basic Access Authentication bądź Digest Access 

Authenticaiton można zrealizować uwierzytelnianie do usługi. W obu przypadkach dane 

uwierzytelniania użytkownika są przesyłane z wraz z żądaniem do serwera. W przypadku 

Basic Authentication login oraz hasło są ze sobą konkatenowane z pomocą dwukropka i 

kodowane Base64. Dane są umieszczane w nagłówku Authorization i przesyłane do 

serwera. 

GET /index.html HTTP/1.1 

Host: 127.0.0.1 

Authorization: Basic dXNlcjpwYXNzd29yZA== 

 

Sprawia to jednak, że nasz login oraz hasło pozostają jawne i w łatwy sposób mogą 

zostać odczytane. Drugi sposób autentykacji stara się rozwiązać ten problem -  Digest 

http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p
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Access Authenticaiton, zamiast przesłania danych uwierzytelniania w sposób jawny 

przesyła skrót obliczony funkcją skrótu MD5. Skrót jest wyznaczany nie tylko z loginu 

oraz hasła, ale także z dodatkowych atrybutów nagłówka takich jak metoda HTTP (np. 

GET, POST) adres URI zasobu, do którego jest kierowane żądanie. Oprócz tego 

dołączane jest losowe ziarno, które jest generowane przy pierwszym wysłaniu żądania do 

serwera. 

 

Schemat komunikacji wygląda w następujący sposób. 

1. Klient wysyła żądanie do serwera. 

2. Serwer przesyła odpowiedź ze statusem 401. Wraz z odpowiedzią serwer przesyła 

nagłówek WWW-Authenticate oraz takie informację jak ziarno (ang. nonce) oraz 

informacje o domenie (ang. realm) stosowane przy wyznaczaniu skrótu. 

HTTP/1.0 401 Unauthorized 

WWW-Authenticate: Digest realm="testrealm@host.com", 

                        qop="auth,auth-int", 

                        

nonce="dcd98b7102dd2f0e8b11d0f600bfb0c093", 

                        

opaque="5ccc069c403ebaf9f0171e9517f40e41" 

 

3. Klient przesyła swoje dane uwierzytelniania w postaci obliczonej wartości funkcji 

skrótu. 

Authorization: Digest username="user", 

                     realm="testrealm@host.com", 

                     

nonce="dcd98b7102dd2f0e8b11d0f600bfb0c093", 

                     uri="/index.html", 

                     

response="6629fae49393a05397450978507c4ef1", 

                     

opaque="5ccc069c403ebaf9f0171e9517f40e41" 

4. Serwer mając wszystkie wymagane informację wyznacza prawidłową wartość 

funkcji skrótu i sprawdza jej zgodność z tą nadesłaną przez klienta. 

5. Jeżeli uwierzytelnianie się powiedzie zostaje przesłana odpowiedź ze statusem 

200 z serwera. 

 

Protokół HTTP nie zapewni jednak w żaden sposób poufności. Dopiero połączenie go z 

protokołem SSL/TLS sprawi, że dane będą przesyłane przez bezpieczny kanał. 

Zastosowanie SSL może być dwojakie, po pierwsze można z jego pomocą uwierzytelniać 

użytkowników w oparciu o infrastrukturę klucza publicznego zapewnia to zdecydowanie 

silniejszy mechanizm niż logowanie z użyciem hasła. Po drugie, SSL zapewnia 

szyfrowanie całej transmisji skutecznie zapewniając jej poufność. 
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3.5.2. Bezpieczeństwo w warstwie aplikacji 

Jeżeli w aplikacji potrzebna jest zdecydowanie większa elastyczność niż ta zapewniana 

przez protokoły sieciowe nie ma innego wyjścia jak zaimplementować odpowiednie 

mechanizmy wprost w aplikacji. Często podawanym przykładem jest opracowany przez 

Amazon na potrzeby usługi S3 [10] mechanizm S3 jest usługą, która pozwala na dostęp 

do przestrzeni dyskowej. Amazon do zabezpieczenia dostępu opracował rozwiązanie, 

które zapewnia uwierzytelnianie, autoryzacje oraz poufność danych. Dane przesyłane 

pomiędzy klientem a serwerem są dodatkowo szyfrowane. Niestety nie istnieją API, które 

w prosty sposób pozwalałyby na zastosowanie podobnego rozwiązania w innych 

rozwiązaniach, jedynym wyjściem jest zaprojektowanie oraz zaimplementowanie ich 

samodzielnie w aplikacji. 

 

3.5.3. Inne rozwiązania 

Powyższe przykłady nie wyczerpują w całości możliwych rozwiązań.  

 

Standard ATOM [8] 

Specyfikacja standardu ATOM odwołuje się, do tych samych specyfikacji takich jak 

XML Encryption i XML Signing, które stanowią bazę dla standardu WS-Security. Z 

pomocą powyższych standardów można z powodzeniem podpisać oraz zaszyfrować 

wiadomość i przesłać ją do odbiorcy. Jedynym problemem, jaki należy przy tym 

rozważyć jest kwestia przekazania informacji nie zbędnych do odszyfrowania dowolnej 

wiadomości. Istniałaby, więc konieczność dodatkowo przesłania informacji o 

zastosowanym algorytmie szyfrowania bądź podpisu oraz informację o kluczu po to by 

klient usługi mógł go jednoznacznie zidentyfikować. Atom nie jest jednak tak 

powszechnie stosowanym formatem w usługach REST tak jak XML czy JSON, a 

korzyści płynące z jego zastosowania mogą nie być aż tak znaczące by uzasadniało to 

jego zastosowanie. W wielu przypadkach obsługa komunikacji z usługą stosującą XML 

bądź JSON jest zdecydowanie prostsza i mniej czasochłonna. 

 

Protokół OAuth 

Z pomocą protokołu OAuth [10] można zrealizować funkcjonalność pojedynczego 

logowania (ang. single sign on) do aplikacji. Do modelu klient-serwer wprowadza on 

trzecią stronę tak zwanego dostawcę tożsamości (ang. identity provider) z pomocą, 

którego serwer weryfikuje dane dostarczone przez użytkownika. W momencie, gdy klient 

przesyła pierwsze żądanie do serwera, ten przekierowuje go do serwera udostępnionego 

przez zaufaną trzecią stronę w celu potwierdzenia jego tożsamości. Użytkownik loguje 

się, a serwer przekierowuje użytkownika do pierwotnego zasobu, do którego chciał 

uzyskać dostęp. Wraz z żądaniem przesyłane są nagłówki protokołu OAuth. Zawarty w 

nich token pozwala na identyfikacje użytkownika. Serwer ma możliwość sprawdzenia 

poprawności tokenu i upewnienie się, że użytkownik prawidłowo uwierzytelnił się w 

usłudze. 
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3.6. Security as a Service 

Wszystkie zagadnienia opisane w poprzednich rozdziałach odnoszą się do standardów 

oraz technologii stosowanych do zapewnienia bezpieczeństwa usług. Należy mieć na 

uwadze, że jeżeli zechcemy zastosować te rozwiązania możemy napotkać na szereg 

wyzwań, z którymi należy się zmierzyć. W chwili obecnej wiele frameworków do 

tworzenia usług zapewnia częściową lub pełną implementacje standardu WS-Security, na 

ogół jedyne, co jest konieczne to odpowiednia konfiguracja danej aplikacji. Dokonuje się 

tego poprzez dodanie odpowiednich wpisów w plikach konfiguracyjnych i na ogół jest 

zupełnie transparentne dla działania samej usługi. Co za tym idzie można modyfikować 

sposób zabezpieczenia wiadomości bez dokonywania zmian w implementacji usługi. 

Jednak na ogół usługi będą zależeć nie tylko od plików konfiguracyjnych, ale także od 

certyfikatów stosowanych w danej organizacji. W idealnej sytuacji stosowane klucze oraz 

certyfikaty są współdzielone przez wszystkie usługi, dużo gorszym przypadkiem jest 

sytuacja, gdy każda z aplikacji posiadania własną kopie odpowiednich certyfikatów bądź 

też kluczy. W takim wypadku problemem staje się choćby kwestia wygaśnięcia 

certyfikatu bądź też konieczności dodania nowego. W każdym z powyższych 

przypadków zmiana będzie musiała zostać dokonana we wszystkich usługach. W 

skrajnym przypadku będzie to oznaczało konieczność zatrzymania i ponownego ich 

wdrożenia. Podobnie będzie wyglądała sytuacja w przypadku, gdy konieczne będzie 

zmodyfikowanie stosowanych mechanizmów bezpieczeństwa. Gdy nasza aplikacja 

składa się z pojedynczej usługi to nie stanowi to żadnego problemu, jednak aplikacje 

funkcjonujące w przedsiębiorstwach mogą się składać z kilkudziesięciu lub kilkuset 

usług i wtedy kwestia zarządzania bezpieczeństwem staje się już wyzwaniem. Sytuacja 

komplikuje się jeszcze bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że usługi mogą w dowolny 

sposób komunikować się ze sobą. Oznacza to, że usługa staje się klientem kolejnych 

usługi i musi być dostosowana do ich wymagań dotyczących bezpieczeństwa. W 

powyższym podejściu jakakolwiek zmiana w bezpieczeństwie usług będzie za sobą 

pociągała zmiany w wielu usługach. Każda taka zmiana będzie wiązała się z 

zatrzymaniem aktualnie działającej usługi ponownym wdrożeniu uaktualnionej wersji i 

uruchomieniu aplikacji na nowo. 

 

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby posiadanie zarówno „konfiguracji” jak i 

wszystkich wymaganych zasobów, jak kluczy oraz certyfikatów w jednym miejscu, po to 

jakiekolwiek dokonane w nich zmiany miały natychmiastowe przełożenie na wszystkie 

usługi. Tak przedstawiony problem stara się rozwiązać wzorzec security as a service [9]. 

Idea tego wzorca jest bardzo prosta, komunikacja do wszystkich usług najpierw jest 

kierowana przez jeszcze jedną usługę pośredniczącą – proxy, który jest odpowiedzialne 

za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich wiadomości. Pośredniczy ona pomiędzy 

klientem a docelową usługą w sposób zupełnie transparentny. Klient przesyła 

zabezpieczoną wiadomość do proxy, ta przetwarza żądanie i przesyła do docelowej 

usługi już niezabezpieczoną wiadomość, która może być przez nią przetworzona. 

Przeniesienie w całości odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa do zupełnie 

odrębnej usługi niesie ze sobą szereg korzyści. Spełniamy tym samym jedno z 

pryncypiów SOA, ponowne wykorzystanie, usługa bezpieczeństwa może być 
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wykorzystana w dowolnej konfiguracji z innymi usługami. Jest niezależna od platformy i 

języka programowania, przez co rozwiązuje problem w przypadku, gdy w jakimś 

frameworku wykorzystywanym do implementacji usług nie istnieje implementacja 

konkretnych mechanizmów. Jednak, największą korzyść, jaką niesie ze sobą to podejście 

to rozwiązanie kwestii zarządzania i utrzymania takiego systemu. Konfiguracja 

bezpieczeństwa usług jest skupiona w jednym miejscu i w razie konieczności może być 

łatwo zmieniona i to w czasie działania usług bez konieczności ich zatrzymywania. 

Komunikacja usług w ramach danej aplikacji może odbywać się w sposób 

niezabezpieczony lub bezpieczny z pośrednictwem usługi, w zależności od potrzeb. 

 

 
Rysunek 4 Ilustracja komunikacji z wydzieloną usługą odpowiedzialną za bezpieczeństwo. [9] 
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4. Zrealizowana aplikacja  

4.1. Opis 

Niniejszy rozdział opisuje zrealizowaną w ramach części praktycznej aplikację. Aplikacja 

ta jest implementacją wzorca security as a service. Jej podstawową funkcjonalnością 

jest, więc zapewnienie bezpieczeństwa przesyłanych wiadomości. Zastosowane 

rozwiązania będą dotyczyć wyłącznie bezpieczeństwa w warstwie wiadomości (ang. 

message level security), a nie warstw niższych jak np. protokół zastosowany do 

transmisji. Będzie ona pośredniczyć w komunikacji pomiędzy klientem a usługą (ang. 

service provider) i w zależności od konfiguracji zapewni uwierzytelnianie użytkownika, 

podpis przesyłanych wiadomości bądź też szyfrowanie. W dowolnym momencie 

użytkownik będzie mógł zmienić reguły bezpieczeństwa danej usługi, dodając nowe bądź 

usunąć istniejące. Zastosowane rozwiązania będą zgodne ze standardem WS-Security w 

części dotyczącej uwierzytelniania, podpisu cyfrowego oraz szyfrowania wiadomości. 

 

System powinien być w pełni transparentny dla klienta. Po odebraniu wiadomości 

przeznaczonej do odpowiedniej usługi, aplikacja będzie przetwarzać odebraną 

wiadomość i przesyłać jej niezabezpieczoną postać do docelowej usługi. Następnie po 

odebraniu odpowiedzi ponownie ją zabezpieczy i prześle do klienta. Jeżeli w 

którymkolwiek z tych etapów zostanie stwierdzone naruszenie skonfigurowanej reguły 

bezpieczeństwa, aplikacja przerwie dalsze przetwarzanie i powiadomi klienta, który 

przesłał żądanie o błędzie wraz z informacją o naturze nie powodzenia.  

W założeniu klient nie będzie miał bezpośredniego dostępu do zabezpieczanej usługi, 

dlatego też w przypadku, gdy dana usługa posiada kontrakt danych, będzie on musiał być 

udostępniony za pośrednictwem systemu z uwzględnieniem odpowiednich zmian w jego 

zawartości. 

 

Ważnym aspektem jest także zgodność z istniejącymi standardami oraz przenośność tego 

rozwiązania, po to by rozwiązanie można by było stosować w pełni heterogenicznym 

środowisku, kiedy zarówno usługi jak i ich klienci mogą być aplikacjami napisanymi w 

zupełnie różnych językach programowania i działać w zupełnie różnych środowiskach. 

 

Całość aplikacji ma być w łatwy sposób konfigurowalna. Do tego celu został utworzony 

panel administracyjny – osobna aplikacja web-owa, która pozwoli użytkownikowi na 

rekonfiguracje bezpieczeństwa danych usług i dodawanie nowych bądź usuwanie 

istniejących mechanizmów. Aplikacja składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł to 

proxy, służący do zabezpieczenia usług. Drugi natomiast to panel administracyjny za 

pomocą, którego użytkownik będzie mógł dokonywać konfiguracji reguł bezpieczeństwa 

dla pojedynczych usług. Poniższy dokument będzie odnosił się do systemu, jako całości, 

pomimo wydzielenia w nim dwóch zupełnie osobnych modułów. 
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4.2. Słownik pojęć 

Termin Opis 

Aplikacja, System Pojęcia odnoszące się do opisywanego systemu zabezpieczania 

usług. 

Klient, aplikacja kliencka Klient usługi – aplikacja, która wysyła żądanie do usługi. 

Usługa Zdalna aplikacją, która jest usługą sieciową. 

Reguła bezpieczeństwa Skonfigurowana w systemie reguła na podstawie, której 

komunikacja z daną usługą zostanie zabezpieczona. 

 

4.3. Specyfikacja wymagań 

Poniższy rozdział zawiera wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne, jakie musi 

spełniać zaprojektowany system. 

4.3.1. Wymagania funkcjonalne 

4.3.1.1. Ogólne 

[FUN_OG_1] – Obsługa żądania – system obsługuje żądanie przesłane od klienta i 

przekierowuje je do konkretnej usługi. 

[FUN_OG_2] – Kontrakt danych – dla usług, które posiadają kontrakt danych aplikacja 

będzie udostępniała jego zmodyfikowaną wersję. 

[FUN_OG_3] – Walidacja wiadomości – aplikacja będzie walidowała przesyłane 

wiadomości w oparciu o istniejący kontrakt danych. 

 [FUN_OG_4] – Niespełnienie reguł bezpieczeństwa – w przypadku, gdy przesłana 

wiadomość nie spełni oczekiwań zdefiniowanych przez reguły bezpieczeństwa, aplikacja 

nie będzie przetwarzała dalej takiej wiadomości i powiadomi klienta o błędzie. 

 

4.3.1.2. Bezpieczeństwo 

[FUN_BEZ_1] – Uwierzytelnianie użytkownika – aplikacja będzie umożliwiała 

uwierzytelnienie użytkownika w oparciu o przesłane przez użytkownika login i hasło. 

[FUN_BEZ_2] – Podpis cyfrowy wiadomości – aplikacja będzie weryfikowała podpis 

przychodzących wiadomości oraz podpisywała wychodzące odpowiedzi. 

[FUN_BEZ_3] – Szyfrowanie wiadomości – aplikacja będzie szyfrowała zarówno 

przychodzące jak i wychodzące wiadomości. 

 

4.3.1.3. Źródła danych 

[FUN_DAN_1] – Obsługa zewnętrznych źródeł danych – aplikacja będzie umożliwiała 

wykorzystanie zewnętrznego źródła danych, które może posłużyć np. do pobrania 

informacji o liście użytkowników. 
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4.3.1.4. Panel administracyjny – zarządzanie użytkownikami 

[FUN_ADM_UZ_1] – Dodanie konta użytkownika – system ma umożliwiać 

utworzenia nowego konta użytkownika w aplikacji. 

[FUN_ADM_UZ_2] – Usunięcie konta użytkownika – system ma umożliwiać 

usunięcia konta użytkownika. 

[FUN_ADM_UZ_3] – Dezaktywacja konta użytkownika – system ma pozwalać na 

tymczasowe wyłączenie konta użytkownika bez jego trwałego usuwania. 

 

4.3.1.5. Panel administracyjny – konfiguracja usług 

[FUN_ADM_US_1] – Dodanie usługi – system pozwala na skonfigurowanie usługi, 

wskazanie jej kontraktu danych i konfiguracje reguł za pomocą, których zostanie 

zabezpieczona. 

[FUN_ADM_US_2] – Usunięcie usługi – w dowolnej chwili będzie istnieć możliwość 

usunięcia konfiguracji usługi systemu. 

[FUN_ADM_US_3] – Wyłączenie reguł bezpieczeństwa – dla danej usługi będzie 

istnieć możliwość wyłączenia reguł bezpieczeństwa, od tego momentu komunikacja z 

daną usługą będzie się odbywać w sposób niezabezpieczony. 

 

4.3.1.6. Panel administracyjny – źródła danych 

[FUN_ADM_DAN_1] – Dodanie źródła danych – aplikacja będzie pozwalała na 

rejestracje nowego źródła danych w systemie.  

[FUN_ADM_DAN_2] – Usunięcie źródła danych – użytkownik będzie posiadał 

możliwość usunięcia zdefiniowanego źródła danych z systemu. 

 

4.3.1.7. Panel administracyjny – certyfikaty i klucze 

[FUN_ADM_CER_1] – Dodanie certyfikatu do systemu – użytkownik będzie mógł 

zarejestrować w systemie certyfikat. 

[FUN_ADM_CER_2] – Usunięcie certyfikatu z systemu – będzie istniała możliwość 

usunięcia istniejących w systemie certyfikatów. 
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4.3.2. Wymagania niefunkcjonalne 

 

4.3.2.1. Bezpieczeństwo  

Wszystkie informacje przechowywane przez system powinny być zabezpieczone. Hasła 

użytkowników powinny być przechowywane w postaci kryptograficznego skrótu. 

Żaden z użytkowników nie powinien mieć dostępu do jakichkolwiek informacji 

wprowadzanych przez innego użytkownika. Jakiekolwiek zmiany w konfiguracji usług 

będą możliwe tylko i wyłącznie przez użytkownika, który je utworzył. 

 

4.3.2.2. Użyteczność 

Interfejs użytkownika panelu administracyjnego powinien być przejrzysty i łatwy w 

obsłudze. 

 

4.3.2.3. Niezawodność 

W przypadku wystąpienia błędu system powinien być w stanie na kontynuację działania i 

powrót do stanu z przed jego wystąpienia. 

 

4.3.2.4. Wydajność 

System powinien być w stanie na obsługę jednocześnie wielu żądań kierowanych do 

różnych usług. 

 

4.3.2.5. Skalowalność 

Aplikacja powinna być łatwo skalowalna wszerz, powinno być możliwe uruchomienie 

wielu modułów Proxy, które były by zarządzane przy pomocy pojedynczego panelu 

administracyjnego i które kierowałyby żądania do zabezpieczanych usług. 

 

4.3.2.6. Utrzymanie 

Aplikacja powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający jej przyszłe rozwijanie, 

zastosowane rozwiązanie powinno być wielomodułowe. 

 

4.3.2.7. Przenośność 

Aplikacja powinna być w stanie zintegrować się z usługami oraz aplikacjami klienckimi 

niezależnie od stosowanych przez nie technologii. Powinna być zgodna ze standardami 

stosowanymi w ramach protokołów SOAP oraz WSDL. Panel administracyjny powinien 

dać się uruchomić na powszechnie stosowanych wyszukiwarkach takich jak Mozilla 

Firefox 12, Google Chrome 12, Internet Explorer 8. 
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4.3.2.8. Wymagania projektowe 

Do przechowywania danych o skonfigurowanych usługach i regułach bezpieczeństwa 

system będzie wykorzystywał relacyjną bazę danych. 

 

4.4. Specyfikacja przypadków użycia 

4.4.1. Aktorzy 

 
Rysunek 5 Wyróżnienie aktorzy w systemie. 

 

 Klient usługi – aplikacja wysyłająca żądanie do zdalnej usługi za pośrednictwem 

systemu. 

 Usługa – zdalna aplikacja dostarczająca pewną funkcjonalność. 

 Źródło danych – zewnętrzne źródło danych z listą użytkowników. 

 Użytkownik – użytkownik aplikacji, ma możliwość konfigurowania usług i 

definiowanie dla nich reguł bezpieczeństwa. 

 Administrator – zarządza użytkownikami w aplikacji i ma możliwość na 

konfigurowanie samej aplikacji. 
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4.4.2. Diagramy przypadków użycia 

 

 
Rysunek 6 Diagram przypadków użycia klienta usługi. 

 

 
Rysunek 7 Diagram przypadków użycia administratora systemu. 
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Rysunek 8 Diagram przypadków użycia użytkownika systemu związanych z zarządzaniem usługami. 

 

 
Rysunek 9 Diagram przypadków użycia użytkownika systemu. 
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4.4.3. Przypadki użycia 

Wszystkie wymagania zostały zebrane i przedstawione w postaci przypadków użycia 

zamieszczonych w tym rozdziale. 

4.4.3.1. Przypadek użycia: Obsługa żądania 

 

Nazwa: Obsługa żądania 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_OG_1] 

Aktorzy: Klient usługi, Usługa 

Cel: Obsługa żądania przesłanego przez klienta. 

Warunki 

wejściowe: 

Brak 

Warunki 

wyjściowe: 

Brak 

Scenariusz 

główny: 

1. Klient przesyła żądanie do usługi. 

2. Aplikacja weryfikuje poprawność przesłanej wiadomości 

3. System na podstawie przesłanej wiadomości ustala adres usługi docelowej. 

4. System przesyła wiadomość do wskazanej usługi i oczekuję na odpowiedź. 

5. System przetwarza odpowiedź. 

6. W oparciu o utworzone reguły bezpieczeństwa system zabezpiecza 

wiadomość. 

7. Aplikacja zwraca otrzymaną wiadomość do klienta usługi. 

Scenariusz 

alternatywny: 

 

Brak usługi 

1 – 3. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

4. Aplikacja zwraca do klienta błąd i informację o braku usługi. 

Scenariusz 

alternatywny: 

 

Niespełnienie reguły bezpieczeństwa  

1-2. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

3. Aplikacja zwraca do klienta błąd i informację, że przesłana przez niego 

wiadomość nie spełnia reguł bezpieczeństwa. 

 

4.4.3.2. Przypadek użycia: Pobranie kontraktu danych 

 

Nazwa: Pobranie kontraktu danych 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_OG_2] 

Cel: Udostępnienia klientowi usługi kontraktu danych zdefiniowanego przez jedną ze 

skonfigurowanych usług. 

Aktorzy: Klient usługi 

Warunki 

wejściowe: 

Brak 

Warunki 

wyjściowe: 

Brak 

Scenariusz 

główny: 

1. Klient przesyła do aplikacji żądanie o kontrakt danych usługi. 

2. System wysyła żądanie o aktualny kontrakt danych do usługi. 

3. Usługa zwraca swój kontrakt danych. 

4. System przesyła do klienta kontrakt danych dla wskazanej usługi po 

dokonaniu w nim odpowiednich modyfikacji. 

 

Scenariusz Brak kontraktu danych 
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alternatywny: 1. Krok taki sam jak w scenariuszu głównym. 

2. Aplikacja zwraca błąd do klienta z informacją, że kontrakt danych dla 

określonej usługi nie został skonfigurowany w aplikacji. 

 

 

4.4.3.3. Przypadek użycia: Walidacja wiadomości 

 

Nazwa: Walidacja wiadomości 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_OG_3] 

Cel: Sprawdzenie czy przesłana wiadomość spełnia kryteria zdefiniowane w ramach 

reguły bezpieczeństwa. 

Aktorzy: Klient usługi 

Warunki 

wejściowe: 

Klient usługi przesłał wiadomość do systemu. 

Warunki 

wyjściowe: 

Weryfikacja, że wiadomość jest prawidłowa 

Scenariusz 

główny: 

1. System weryfikuje w oparciu o skonfigurowane reguły poprawność 

wiadomości. 

2. System uwierzytelnienia użytkownika w oparciu o załączone w wiadomości 

poświadczenie. 

3. System weryfikuje podpis cyfrowy wiadomości. 

4. System deszyfruje otrzymaną wiadomość. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Niespełniona reguła bezpieczeństwa 

1. System zwraca do klienta informację o błędzie wraz z opisem przyczyny nie 

powodzenia. 

 

4.4.3.4. Przypadek użycia: Uwierzytelnianie użytkownika 

 

Nazwa: Uwierzytelnianie użytkownika 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_BEZ_1] 

Cel: Uwierzytelnienie użytkownika w systemie w oparciu o przesłane informacje o 

użytkowniku. 

Aktorzy: Klient usługi 

Warunki 

wejściowe: 

Klient usługi przesłał wiadomość do systemu. 

Warunki 

wyjściowe: 

Klient usługi został uwierzytelniony w aplikacji. 

Scenariusz 

główny: 

1. System weryfikuje przesłane w wiadomości poświadczenie użytkownika. 

2. System uwierzytelnia użytkownika. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Błąd uwierzytelnienia  

1. Krok taki sam jak w scenariuszu głównym. 

2. System przesyła do klienta informację o błędzie wraz z opisem przyczyny 

niepowodzenia. 
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4.4.3.5. Przypadek użycia: Weryfikacja podpisu cyfrowego wiadomości 

 

Nazwa: Weryfikacja podpisu cyfrowego wiadomości 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_BEZ_2] 

Cel: Zweryfikowanie, że wiadomość nie uległa modyfikacji oraz czy faktycznie 

została wysłana przez nadawcę. 

Aktorzy: Klient usługi 

Warunki 

wejściowe: 

Klient usługi przesłał wiadomość do systemu. 

Warunki 

wyjściowe: 

Wiadomość została prawidłowa zweryfikowana. 

Scenariusz 

główny: 

1. System weryfikuje podpis cyfrowy wiadomości. 

2. Wiadomość zostaje dopuszczona do dalszego przetwarzania. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Błąd weryfikacji podpisu cyfrowego. 

1. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

2. System przesyła do klienta informację o błędzie wraz z opisem przyczyny 

niepowodzenia. 

 

4.4.3.6. Przypadek użycia: Odszyfrowanie wiadomości 

 

Nazwa: Odszyfrowanie wiadomości 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_BEZ_3] 

Cel: Odszyfrowanie odczytanej wiadomości w celu jej dalszego przetwarzania. 

Aktorzy: Klient usługi 

Warunki 

wejściowe: 

Klient usługi przesłał wiadomość do systemu. 

Warunki 

wyjściowe: 

Wiadomość została odszyfrowana. 

Scenariusz 

główny: 

1. System odszyfrowuje wiadomość. 

2. Wiadomość może być dalej przetwarzana przez system. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Nie powodzenia odszyfrowania wiadomości. 

1. Krok taki sam jak w scenariuszu głównym. 

2. System przesyła do klienta informację o błędzie wraz z opisem przyczyny 

niepowodzenia. 

 

4.4.3.7. Przypadek użycia: Wyświetlenie listy użytkowników 

 

Nazwa: Wyświetlenie listy użytkowników 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

 [FUN_ADM_UZ_1], [FUN_ADM_UZ_2], [FUN_ADM_UZ_3] 

Cel: Wyświetlenie listy wszystkich istniejących użytkowników. 

Aktorzy: Administrator 

Warunki 

wejściowe: 

Administrator zalogował się w aplikacji. 

Warunki 

wyjściowe: 

System wyświetlił listę użytkowników aplikacji. 

Scenariusz 1. System wyświetla stronę główną aplikacji. 
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główny: 2. Administrator naciska przycisk „Użytkownicy” 

3. System wyświetla listę wszystkich użytkowników. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Brak 

 

4.4.3.8. Przypadek użycia: Dodanie konta użytkownika 

 

Nazwa: Dodanie konta użytkownika 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_ADM_UZ_1] 

Cel: Dodanie nowej usługi do systemu. 

Aktorzy: Administrator 

Warunki 

wejściowe: 

Administrator jest zalogowany w aplikacji. 

Warunki 

wyjściowe: 

Informacja o nowym użytkowniku została zapisana w systemie. 

Scenariusz 

główny: 

1. System wyświetla stronę główną aplikacji. 

2. Administrator naciska przycisk „Użytkownicy”. 

3. System wyświetla listę użytkowników. 

4. Administrator naciska przycisk „Dodaj użytkownika”. 

5. System wyświetla okno dialogowe dodawania użytkownika. 

6. Administrator wprowadza dane nowe użytkownika i naciska przycisk 

„Zapisz”. 

7. System zapisuje informację o nowym użytkowniku. 

8. System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę użytkowników. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Błąd zapisywania informacji o użytkowniku 

1-7. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

8.  System wyświetla okno dialogowe z informacją o błędzie. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Anulowanie dodawanie użytkownika. 

1-5. Administrator naciska przycisk „Anuluj” 

6. System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę użytkowników. 

 

4.4.3.9. Przypadek użycia: Usunięcie konta użytkownika 

 

Nazwa: Usunięcie konta użytkownika 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_ADM_UZ_2] 

Cel: Usunięcie informacji o użytkowniku z systemu. 

Aktorzy: Administrator 

Warunki 

wejściowe: 

Administrator jest zalogowany w systemie, informacja o użytkowniku została 

zapisana w systemie. 

Warunki 

wyjściowe: 

Usunięto konto użytkownika. 

Scenariusz 

główny: 

1. System wyświetla stronę główną aplikacji. 

2. Administrator naciska przycisk „Użytkownicy”. 

3. System wyświetla listę użytkowników. 

4. Administrator wybiera użytkownika z listy i naciska przycisk „Usuń”. 

5. System wyświetla komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia. 

6. Administrator zatwierdza operację naciskając przycisk „Tak”. 

7. System usuwa informację o koncie użytkownika. 
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8. System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę wszystkich użytkowników. 

 

Scenariusz 

alternatywny: 

Błąd usuwania użytkownika. 

1-6. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

7.   System wyświetla okno dialogowe z informacją o błędzie. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Anulowanie usuwania konta użytkownika. 

1-5. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

6.  Administrator naciska przycisk „Nie”. 

7.  System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę użytkowników. 

 

4.4.3.10. Przypadek użycia: Dezaktywacja konta użytkownika 

 

Nazwa: Dezaktywacja konta użytkownika 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_ADM_UZ_3] 

Cel: Dezaktywacja konta użytkownika bez usuwania go z systemu. 

Aktorzy: Administrator 

Warunki 

wejściowe: 

Administrator jest zalogowany w systemie, informacja o użytkowniku została 

zapisana w systemie. 

Warunki 

wyjściowe: 

Dezaktywowano konto użytkownika 

Scenariusz 

główny: 

1. System wyświetla stronę główną aplikacji. 

2. Administrator naciska przycisk „Użytkownicy”. 

3. System wyświetla listę użytkowników. 

4. Administrator wybiera użytkownika z listy i naciska przycisk „Dezaktywuj”. 

5. System wyświetla komunikat z prośbą o potwierdzenie dezaktywacji konta. 

6. Administrator zatwierdza operację naciskając przycisk „Tak”. 

7. System usuwa dezaktywuje konto użytkownika. 

8. System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę wszystkich użytkowników. 

 

Scenariusz 

alternatywny: 

Błąd dezaktywacji użytkownika. 

1-6. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

7.   System wyświetla okno dialogowe z informacją o błędzie. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Anulowanie dezaktywacji konta użytkownika. 

1-5. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

6.  Administrator naciska przycisk „Nie”. 

7.  System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę użytkowników. 

 

4.4.3.11. Przypadek użycia: Wyświetlenie listy usług 

 

Nazwa: Wyświetlenie listy usług 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_ADM_US_1], [FUN_ADM_US_2], [FUN_ADM_US_3], 

[FUN_ADM_US_4] 

Aktorzy: Użytkownik 

Cel: Wyświetlenie wszystkich usług skonfigurowanych przez użytkownika. 

Warunki 

wejściowe: 

Użytkownik jest zalogowany w systemie. 

Warunki 

wyjściowe: 

Wyświetlono listę skonfigurowanych usług w systemie. 

Scenariusz 1. System wyświetla stronę główną aplikacji. 
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główny: 2. Użytkownik naciska przycisk „Usługi”. 

3. System wyświetla listę usług utworzonych przez danego użytkownika. 

 

Scenariusz 

alternatywny: 

Brak. 

 

4.4.3.12. Przypadek użycia: Dodanie usługi 

 

Nazwa: Dodanie usługi 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_ADM_US_1] 

Cel: Dodanie informacji o nowej usłudze w systemie. 

Aktorzy: Użytkownik 

Warunki 

wejściowe: 

Użytkownik jest zalogowany w aplikacji. 

Warunki 

wyjściowe: 

Zapisano w systemie informację o usłudze. 

Scenariusz 

główny: 

1. System wyświetla stronę główną aplikacji. 

2. Użytkownik naciska przycisk „Usługi”. 

3. System wyświetla listę usług utworzonych przez danego użytkownika. 

4. Użytkownik naciska przycisk „Dodaj”. 

5. System wyświetla okno dialogowe dodawania usługi. 

6. Użytkownika z listy rozwijanej wybiera typ usługi. 

7. System wyświetla formularz dla konfiguracji konkretnego typu usługi. 

8. Użytkownika wprowadza informację o usłudze i naciska przycisk „Zapisz”. 

9. System zapisuje informację o usłudze. 

10. System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę usług. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Błąd dodawania nowej usługi. 

1-8. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

9.   System wyświetla okno dialogowe z informacją o błędzie. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Anulowanie dodawania usługi. 

1-7. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

8.  Użytkownika naciska przycisk „Anuluj”. 

9.  System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę usług. 

 

4.4.3.13. Przypadek użycia: Usunięcie usługi 

 

Nazwa: Usunięcie usługi 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_ADM_US_2] 

Cel: Usunięcie z systemu informacji o usłudze. 

Aktorzy: Użytkownik 

Warunki 

wejściowe: 

Użytkownik jest zalogowany w systemie, informacja o usłudze została zapisana 

w systemie. 

Warunki 

wyjściowe: 

Usunięto informację o usłudze. 

Scenariusz 

główny: 

1. System wyświetla stronę główną aplikacji. 
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2. Użytkownik naciska przycisk „Usługi”. 

3. System wyświetla listę usług utworzonych przez danego użytkownika. 

4. Użytkownik wybiera usługę z listy naciska przycisk „Usuń”. 

5. System wyświetla okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie usunięcia 

usługi. 

6. Użytkownik zatwierdza operację naciskając przycisk „Tak”. 

7. System usuwa informacje o usłudze. 

8. System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę usług. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Błąd usuwania usługi. 

1-6. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

7.   System wyświetla okno dialogowe z informacją o błędzie. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Anulowanie usuwania usługi. 

1-5. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

6.  Użytkownika naciska przycisk „Nie”. 

7.  System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę usług. 

 

4.4.3.14. Przypadek użycia: Wyłączenie reguł bezpieczeństwa 

 

Nazwa: Wyłączenie reguł bezpieczeństwa 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_ADM_US_3] 

Cel: Wyłączenie reguł bezpieczeństwa dla istniejącej usługi. 

Aktorzy: Użytkownik 

Warunki 

wejściowe: 

Użytkownik jest zalogowany w systemie, informacja o usłudze jest zapisana w 

systemie. 

Warunki 

wyjściowe: 

Wyłączono regułę bezpieczeństwa dla usługi. 

Scenariusz 

główny: 

1. System wyświetla stronę główną aplikacji. 

2. Użytkownik naciska przycisk „Usługi”. 

3. System wyświetla listę usług utworzonych przez danego użytkownika. 

4. Użytkownik wybiera usługę z listy naciska przycisk „Edytuj”. 

5. System wyświetla okno dialogowe edycji konfiguracji usługi. 

6. Użytkownik odznacza pole wyboru „Zabezpiecz usługę.” i naciska przycisk 

„Zapisz”. 

7. System aktualizuje informację o usłudze. 

8. System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę usług. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Błąd aktualizacji usługi. 

1-6. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

7.   System wyświetla okno dialogowe z informacją o błędzie. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Anulowanie modyfikacji usługi. 

1-5. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

6.  Użytkownika naciska przycisk „Anuluj”. 

7.  System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę usług. 

 

4.4.3.15. Przypadek użycia: Wyświetlenie listy źródeł danych 
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Nazwa: Wyświetlenie listy źródeł danych 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_ADM_DAN_1], [FUN_ADM_DAN_2] 

Cel: Wyświetlenie listy źródeł danych utworzonych przez danego użytkownika. 

Aktorzy: Użytkownik 

Warunki 

wejściowe: 

Użytkownik jest zalogowany w systemie. 

Warunki 

wyjściowe: 

Wyświetlono listę źródeł danych użytkownika. 

Scenariusz 

główny: 

1. System wyświetla stronę główną aplikacji. 

2. Użytkownik naciska przycisk „Źródła danych”. 

3. System wyświetla listę źródeł danych utworzonych przez danego 

użytkownika. 

 

Scenariusz 

alternatywny: 

Brak. 

 

4.4.3.16. Przypadek użycia: Dodanie źródła danych 

 

Nazwa: Dodanie źródła danych 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_ADM_DAN_1] 

Cel: Dodanie do systemu nowego źródła danych. 

Aktorzy: Użytkownik 

Warunki 

wejściowe: 

Użytkownik jest zalogowany w aplikacji. 

Warunki 

wyjściowe: 

Dodano do systemu informację o źródle danych. 

Scenariusz 

główny: 

1. System wyświetla stronę główną aplikacji. 

2. Użytkownik naciska przycisk „Źródła danych”. 

3. System wyświetla listę źródeł danych utworzonych przez danego 

użytkownika. 

4. Użytkownik naciska przycisk „Dodaj”. 

5. System wyświetla okno dialogowe dodawania źródła danych. 

6. Użytkownika wprowadza informację o źródle danych i naciska przycisk 

„Zapisz”. 

7. System zapisuje informację o źródle danych. 

8. System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę źródeł danych. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Błąd dodawania źródła danych. 

1-6. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

7.   System wyświetla okno dialogowe z informacją o błędzie. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Anulowanie dodawania źródła danych. 

1-5. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

6.  Użytkownika naciska przycisk „Anuluj”. 

7.  System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę źródeł danych. 

 

4.4.3.17. Przypadek użycia: Usunięcie źródła danych 
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Nazwa: Usunięcie źródła danych 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_ADM_DAN_2] 

Cel: Usunięcie z systemu źródła danych. 

Aktorzy: Użytkownik 

Warunki 

wejściowe: 

Użytkownik jest zalogowany w systemie, informacja o źródle danych została 

zapisana w systemie. 

Warunki 

wyjściowe: 

Usunięto z systemu informację o źródle danych. 

Scenariusz 

główny: 

1. System wyświetla stronę główną aplikacji. 

2. Użytkownik naciska przycisk „Źródła danych”. 

3. System wyświetla listę wszystkich źródeł danych utworzonych przez danego 

użytkownika. 

4. Użytkownik wybiera usługę z listy naciska przycisk „Usuń”. 

5. System wyświetla okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie usunięcia 

źródła danych. 

6. Użytkownik zatwierdza operację naciskając przycisk „Tak”. 

7. System usuwa informacje o źródle danych. 

8. System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę źródeł danych. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Błąd usuwania źródła danych. 

1-6. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

7.   System wyświetla okno dialogowe z informacją o błędzie. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Anulowanie usuwania źródła danych. 

1-5. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

6.  Użytkownika naciska przycisk „Nie”. 

7.  System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę źródeł danych. 

 

4.4.3.18. Przypadek użycia: Wyświetlenie listy certyfikatów 

 

Nazwa: Wyświetlenie listy certyfikatów 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_ADM_CER_1], [FUN_ADM_CER_2] 

Cel: Wyświetlenie certyfikatów dodanych do systemu przez danego użytkownika. 

Aktorzy: Użytkownik 

Warunki 

wejściowe: 

Użytkownik jest zalogowany w systemie. 

Warunki 

wyjściowe: 

Wyświetlono listę certyfikatów danego użytkownika. 

Scenariusz 

główny: 

1. System wyświetla stronę główną aplikacji. 

2. Użytkownik naciska przycisk „Certyfikaty i klucze”. 

3. System wyświetla listę certyfikatów dodanych przez danego użytkownika. 

 

Scenariusz 

alternatywny: 

Brak. 

 

4.4.3.19. Przypadek użycia: Dodanie certyfikatu do systemu 

 

Nazwa: Dodanie certyfikatu do systemu 
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Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_ADM_CER_1] 

Cel: Dodanie do systemu certyfikatu. 

Warunki 

wejściowe: 

Użytkownik jest zalogowany w aplikacji. 

Warunki 

wyjściowe: 

Zapisano w systemie nowy certyfikat. 

Scenariusz 

główny: 

1. System wyświetla stronę główną aplikacji. 

2. Użytkownik naciska przycisk „Certyfikaty i klucze”. 

3. System wyświetla listę certyfikatów dodanych przez danego użytkownika. 

4. Użytkownik naciska przycisk „Dodaj”. 

5. System wyświetla okno dialogowe dodawania certyfikatu. 

6. Użytkownik wskazuje ścieżkę do pliku gdzie przechowywany jest certyfikat 

i naciska przycisk „Zapisz”. 

7. System zapisuje informację o certyfikacie. 

8. System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę certyfikatów użytkownika. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Błąd dodawania certyfikatu. 

1-6. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

7.   System wyświetla okno dialogowe z informacją o błędzie. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Anulowanie dodawania certyfikatu. 

1-5. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

6.  Użytkownika naciska przycisk „Anuluj”. 

7.  System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę certyfikatów użytkownika. 

 

4.4.3.20. Przypadek użycia: Usunięcie certyfikatu z systemu 

 

Nazwa: Usunięcie certyfikatu z systemu 

Wymaganie 

funkcjonalne: 

[FUN_ADM_CER_2] 

Cel: Usunięcie istniejącego certyfikatu z systemu. 

Aktorzy: Użytkownik 

Warunki 

wejściowe: 

Użytkownik jest zalogowany w systemie, certyfikat został dodany do systemu. 

Warunki 

wyjściowe: 

Certyfikat wskazany przez użytkownika został usunięty z systemu. 

Scenariusz 

główny: 

1. System wyświetla stronę główną aplikacji. 

2. Użytkownik naciska przycisk „Certyfikaty i klucze”. 

3. System wyświetla listę wszystkich certyfikatów dodanych przez danego 

użytkownika. 

4. Użytkownik wybiera certyfikat z listy i naciska przycisk „Usuń”. 

5. System wyświetla okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie usunięcia 

certyfikatu. 

6. Użytkownik zatwierdza operację naciskając przycisk „Tak”. 

7. System usuwa certyfikat. 

8. System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę certyfikatów użytkownika. 

Scenariusz 

alternatywny: 

Błąd usuwania certyfikatu. 

1-6. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

7.   System wyświetla okno dialogowe z informacją o błędzie. 
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Scenariusz 

alternatywny: 

Anulowanie usuwania certyfikatu. 

1-5. Kroki takie same jak w scenariuszu głównym. 

6.  Użytkownika naciska przycisk „Nie”. 

7.  System zamyka okno dialogowe i wyświetla listę certyfikatów użytkownika. 

 

4.5. Model projektowy 

Niniejszy rozdział opisuje utworzony model projektowy aplikacji. Model projektowy 

tworzy się w celu bardzo szczegółowego opisania architektury tworzonego rozwiązania, 

po to by na jego podstawie utworzyć implementację systemu. 

 

4.5.1. Zastosowane wzorce projektowe 

W aplikacji zastosowano cały szereg wzorców projektowych, do których zaliczają się 

[10] [11] [12]: 

 

 DIP (dependency injection principle) – polega na odseparowaniu interfejsu od 

implementacji. Osiąga się to poprzez zapewnienie, że dane klasy zależą wyłącznie 

od interfejsów bądź klas abstrakcyjnych, a nie od konkretnych klas. Zaletą 

stosowania tej zasady jest zwiększenie elastyczności kodu i gwarantuje, że klasy 

nie są ze sobą ściśle powiązane. 

 

 DI (dependency injection lub inversion of control) – oprócz zastosowania 

wzorca DIP, który wymusza stworzenie odpowiedniej hierarchii klas i separację 

implementacji od interfejsu, wymagany jeszcze jest kontener IOC. Kontener jest 

odpowiedzialny za „wstrzykiwanie” zależności do zdefiniowanych klas, 

samodzielnie zarządza cyklem życie obiektów i w razie konieczności tworzy ich 

kolejne instancje. Zależności mogą być „wstrzykiwane” poprzez konstruktor, 

metodę bądź bezpośrednio do atrybutu klasy. Zaletą zastosowania DI i DIP jest 

stworzenie systemu, który jest bardzo elastyczny, jest luźno ze sobą powiązany i 

łatwy do testowania. 

 

 POJO (ang. Plain Old Java Object) – jest to bardzo prosty wzorzec, jego 

główne założenie polega na tym, żeby utworzone w danej aplikacji klasy były 

zwyczajnymi obiektami Java, bez konieczności implementacji żadnych 

konkretnych interfejsów czy dziedziczeniu po konkretnych klasach. Dzięki temu 

klasy POJO są niezależne od zewnętrznych bibliotek. 

 

 Domain model – model domenowy, zakłada, że modeluje się pewien określony 

wycinek rzeczywistości w modelu obiektowym. Zastosowanie tego wzorca 

sprowadza się do utworzenie klas, często w postaci POJO, które modelują pewien 

fragment świata rzeczywistego. 
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 DTO (data transfer object) – idea tego wzorca polega na zdefiniowaniu modelu 

obiektowego, który może posłużyć do przesyłania danych pomiędzy warstwą 

prezentacji a warstwą logiki biznesowej.  Zastosowanie wzorca DTO ma 

dwojakie zalety. Po pierwsze pozwala ograniczyć, liczbę potrzebnych wywołań i 

przekazywanych obiektów, ponieważ z założenia obiekty DTO mają agregować 

przesyłane dane, ponadto pozwalają na odseparowanie warstwy prezentacji od 

warstwy dostępu do danych. Model domenowy jest ściśle powiązany ze 

schematem bazy danych w aplikacji, dlatego w razie jakichkolwiek zmian w ich 

strukturze istnieje konieczność dokonania zmian w całej aplikacji, natomiast 

zastosowanie DTO zapewnia, że aplikacja przestaje być wrażliwa na wewnętrzne 

zmiany w strukturze bazy danych. 

 

 DAO (data access object) – z pomocą tego wzorca definiuje się obiekty, których 

główną odpowiedzialnością jest zapewnienie dostępu do zewnętrznego źródła 

danych np. bazy danych lub LDAP. Operują one na obiektach z modelu 

obiektowego i przenoszą ich stan do określonego źródła danych. Definiują także 

interfejs z pomocą, którego aplikacja może pobrać te dane z powrotem. Wzorzec 

DAO w całości ukrywają kwestie implementacyjne związane z dostępem do 

źródła danych, nie zależnie czy będzie to relacyjna baza danych, usługa 

katalogowa bądź też system plików. 

 

 Service layer – wzorzec ten polega na wydzieleniu w aplikacji logicznej warstwy 

odpowiedzialnej za obsługę logiki biznesowej, oraz jest odpowiedzialna za 

zapewnienie transakcyjności. W aplikacji może istnieć szereg interfejsów z 

pomocą, których komunikuje się z zewnętrznym światem, mogą one mieć postać 

np. interfejsu użytkownika bądź np. usługi REST. Wszystkie zdefiniowane 

interfejsy odwołują się do wspólnej współdzielonej logiki aplikacji. 

 

 MVC (model-view-controller) – wzorzec warstwy prezentacji, który zapewnia 

separację modelu danych od ich konkretnego widoku oraz powiązanej logiki 

przetwarzania zaimplementowane w kontrolerze.   

 

4.5.2. Moduły 

4.5.2.1. Model domenowy 

Opis: 

Na model domenowy składają się definicje encji, które odpowiadają modelowi bazy 

danych zdefiniowanego w aplikacji. Wszystkie encje dziedziczą po abstrakcyjnej klasie 

IdentifiableEntity, które definiuje dla każdej encji sztuczny, stosowany tylko w ramach 

aplikacji, klucz główny. Aplikacja wykorzystuje słowniki do reprezentacji różnego 

rodzaju typów wyliczeniowych takich jak np. typ usługi (np. SOAP) rola użytkownika 

(np. administrator lub zwykły użytkownik). Cała hierarchia słowników została 

zaprezentowana za pomocą encji LookupEntity i jej klas pochodnych. 
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Wszystkie encje w module posiadają adnotacje @Entity oraz klucz główny 

odziedziczony po klasie IdentifiableEntity. Za pomocą tej adnotacji oznacza się, że dana 

klasa ma zostać odwzorowana na tabelę w relacyjnej bazie danych. 

 

Rysunek 10 Diagram klas encji systemu. 

 

Pakiet: org.soa.security.model.entities 
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Klasy: 

 IdentifiableEntity – klasa bazowa dla wszystkich encji, klasy pochodne dziedziczną po niej 

klucz główny. 

 UserInfo – przechowuje informacje o użytkowniku, jego loginie, haśle oraz roli, jaką posiada 

w aplikacji. 

 ServiceConfiguration – konfiguracja usługi w aplikacji. 

 ServiceEndpoint – reprezentuje adres, pod którym dostępna jest instancja usługi. 

 ServiceSecurityConfiguration – przechowuje informację o konfiguracji wszystkich reguł 

bezpiczeństwa dla danej usługi. 

 ServiceSecurity – reprezentuje pojedynczą regułą bezpieczeństwa dla usługi. 

 KeyStore – przechowuje informację o wszystkich zarejestrowanych przez użytkownika 

keystore-ach. 

 CryptographyKey – reprezentuje klucz wczytany z keystore. 

 DataSource – stanowi abstrakcyjna definicję zewnętrznego źródła danych, zawiera wszystkie 

niezbędne informację do połączenia się z nim i uwierzytelnienia. 

 LdapDataSource – zawiera informacje o konfiguracji niezbędnej do połączenia się z LDAP. 

 DatabaseDataSource – zawiera informacje niezbędne do połączenia się do bazy danych. 

 LookupEntity – klasa bazowa dla wszystkich encji wyliczeniowych. Zmapowana na 

pojedynczą tabelę zawierającą wszystkie dane słownikowe wykorzystywane w aplikacji.  

 UserRole – definiuje role użytkownika. 

 ServiceType – definiuje typ usługi. 

 SecurityType – definiuje typ zabezpieczenia zastosowany dla konkretnej usługi. 

 DataSourceType – definiuje typ zewnętrznego źródła danych. 

 

Zastosowane wzorce: 

 Domain Model 

 

4.5.2.2. DTO 

Opis: 

W celu odseparowania od siebie modelu domenowego aplikacji od warstwy widoku 

zastosowany został wzorzec DTO (data transfer object).  Dzięki takiemu zabiegowi 

obiekty stosowane w warstwie DAO (data access object), które zostały zmapowane na 

tabele relacyjnej bazy danych, nie będą stosowane wprost w aplikacji. Pozwala to na 

swobodne wprowadzanie zmian w wewnętrznej strukturze bazy danych bez 

jakiegokolwiek wpływu na resztę aplikacji.  Zdefiniowane obiekty nie odpowiadają służą 

do przekazywania danych pomiędzy poszczególnymi warstwami i najczęściej agregują w 

sobie pola z jednej lub więcej encji. 
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Rysunek 11 Diagram klas DTO. 

 

Pakiet: org.soa.security.model.dto 

Klasy: 

 UserDTO – reprezentuje użytkownika systemu, zawiera informacje o jego loginie oraz haśle 

oraz o roli użytkownika w systemie. 

 ServiceConfigurationDTO – reprezentuje konfiguracje usługi w systemie, przechowuje 

informacje niezbędne do komunikacji z usługą jak i adres opcjonalnego kontraktu danych.  

 KeyStoreDTO – reprezentuje keystore wraz z jego nazwą i listą zarejestrowanych w nim 

aliasów do kluczy. 

 DataSourceDTO – przechowuje informacje o zewnętrznym źródle danych wraz ze 

wszystkimi danymi niezbędnymi do komunikacji z nim takie jak adres URL, login użytkownika 

oraz jego hasło. 

 SearchResult – reprezentuje generyczną kolekcję, która zawiera określoną ilość elementów. 

Obiekt ma zastosowanie na wszelkim rodzaju list, w których stosuje się stronicowanie i 

sortowanie. 

 

Zastosowane wzorce: 

 DTO 

 

4.5.2.3. Warstwa DAO 

Opis: 

Warstwa DAO (data access object) – jest najniższą warstwą aplikacji, jej zadaniem jest 

zapewnienie warstwy abstrakcji, która ukrywa szczegóły implementacyjne związane z 

dostępem do konkretnego źródła. Cały moduł został rozdzielony na dwa osobne pakiety, 
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z którego jeden stanowią wyłącznie definicje interfejsów, a drugi ich implementacje z 

wykorzystaniem biblioteki Hibernate [13]. Wszystkie interfejsy dziedziczą po interfejsie 

bazowym GenericDAO, który definiuje metody ogólnego zastosowania wspólne dla 

wszystkich obiektów DAO. Konkretne interfejsy mogą w zależności od potrzeb 

definiować dodatkowe metody specyficzne do zastosowania dla konkretnych obiektów. 

 

Zastosowania Hibernate-a w tym module w ogromnym stopniu upraszcza dostęp do bazy 

danych. Hibernate z łatwością radzi sobie z automatycznym generowaniem DML dla 

takich operacji jak utworzenie rekordu, jego aktualizacji czy usunięcia. Wszystkie 

zapytania do bazy danych dokonuje się w oparciu o język HQL, który pozwala na 

zastosowanie obiektowej składni, która w całości ukrywa sposób, w jaki obiekt został 

odzwierciedlony w schemacie bazy danych. Do prawidłowego działania biblioteki 

potrzebna jest dodatkowa informacja w postaci mapowania obiektów na odpowiednie 

tabele oraz kolumny. Może mieć ona postać pliku XML lub adnotacji dodanych wprost 

do encji. W ramach zaprojektowanego rozwiązania zastosowano adnotacje JPA, które 

wskazują, że dana klasa jest encją. Domyślnie każda encja jest mapowana na tabele o 

nazwie identycznej jak nazwa klasy. Hibernate domyślnie zakłada, że wszystkie 

właściwości danej encji odpowiadają kolumnie o dokładnie takiej samej nazwie jak 

nazwa właściwości. Domyślnie wszystkie właściwości są mapowane na kolumny. 
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Rysunek 12 Diagram klas DAO (data access object). 

 

Pakiet: org.soa.security.dao 

Klasy: 

 SoaDAOException – wyjątek, który służy do zgłaszania błędów do wyższych warstw 

aplikacji. Za jego pomocą, można odseparować kolejne warstwy aplikacji od konkretnych 

wyjątków zgłaszanych przez implementacje warstwy DAO. 

 GenericDAO – generyczny interfejs definiujący podstawowe operacje do wykonywania na 

encjach, takie jak zapisywanie ich w bazie danych, aktualizacje czy usuwanie. Udostępnia 

także metodę getAll(), za pomocą, której można pobrać wszystkie instancje danej encji. 

 DataSourceDAO – DAO do zarządzania informacjami o źródłach danych. 



 

70 

 KeyStoreDAO – DAO do zarządzania informacjami o keystore-ach. 

 LookupDAO – DAO do pobierania danych z tabeli słownikowej. 

 ServiceConfigurationDAO – DAO do zarządzania konfiguracjami usług. 

 ServiceSecurityDAO – DAO do zarządzania zabezpieczeniami usług. 

 UserDAO - DAO do zarządzania konfiguracjami informacjami o użytkownikach. 

 HibernateGenericDAO – implementacja generycznego interfejsu, która zawiera 

podstawowe metody do operowania na encjach, wspólne dla wszystkich klas z warstwy DAO. 

 HibernateBaseDAO – klasa bazowa, udostępnia klasom pochodnym metody pomocnicze do 

wykonywania operacji na bazie danych. 

 HibernateDataSourceDAO – implementacja DAO do operowania na źródłach danych. 

 HibernateKeyStoreDAO – implementacja DAO do operowania na keystore. 

 HibernateLookupDAO – implementacja DAO pobierająca dane z tabel słownikowych. 

 HibernateServiceConfigurationDAO – implementacja DAO do operowania na konfiguracji 

usług. 

 HibernateServiceSecurityDAO – implementacja DAO do operowania na źródłach danych. 

 HibernateUserDAO – implementacja DAO do operowania na danych użytkownika. 

 

Zastosowane wzorce: 

 DAO 

 

4.5.2.4. Warstwa logiki: 

Opis:  

Kolejny moduł jest modułem logiki aplikacji, w jego skład wchodzą definicje klas, które 

realizują określone funkcjonalności w ramach aplikacji. Operują one bezpośrednio na 

obiektach z warstwy dostępu do bazy danych dodatkowo zapewniając transakcyjność 

wszystkich wykonywanych operacji. 

 

Jednym z głównych zadań warstwy usług jest zapewnienie transakcyjności. Każda z 

wykonywanych operacji, może wymagać utworzenia lub zmiany wielu encji. Dlatego nie 

można pozwolić by dane zostały zapisane tylko i wyłącznie częściowo. Każda operacja w 

ramach danej usługi musi się zakończyć w całości lub w przypadku błędu zostać 

wycofana, po to by zapewnić spójność danych w bazie. Implementacja transakcyjności 

może być trudnym i żmudnym zadaniem wymagającym uwzględnienia jej już na etapie 

projektowania aplikacji. Z pomocą przychodzi tutaj Spring, który pozwala na obsługę 

transakcji w oparciu o AOP (aspekt orienteted programming). Ponadto Spring pozwala na 

deklaratywne definiowanie transakcji. Wystarczy, aby dana metoda, bądź też cała 

klasa była oznaczona za pomocą adnotacji @Transactional, aby w momencie jej 

wywołania Spring utworzył dla niej nową transakcję. Domyślnie w przypadku 

wystąpienia błędu i rzucenia wyjątku transakcja jest wycofywana w przeciwnym razie 

jest ona zatwierdzana. W projekcie systemu założono, że każda klasa w tym module 

będzie oznaczona za pomocą adnotacji @Transactional. 
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Rysunek 13 Diagram klas usług. 

 

Pakiet: org.soa.security. service 

Klasy: 

 SoaServiceException – wyjątek stosowany przez klasy w warstwie logiki do zgłaszania 

błędów do wyższych warstw aplikacji. 

 GenericService – interfejs bazowy do pozostałych interfejsów z modułu, definiuje zestaw 

podstawowych operacji wykonywanych na obiektach DTO. 

 ServiceConfigurationService – usługa operująca na konfiguracji usług. 

 KeyStoreService – usługa do operowania na keystore. 

 DataSourceService – usługa do wykonywania operacji na źródłach danych. 

 LookupService – usługa służąca do pobierania wartości słownikowych stosowanych w 

aplikacji 

 GenericServiceImpl – implementacja generycznego serwisu. 

 BaseService – bazowy serwis, posiadający instancje obiektów DAO udostępnianych klasom 

pochodnym. 

 

Wszystkie interfejsy wymienione w tym module mają również domyślne implementacje w 

postaci klas: 

o ServiceConfigurationServiceImpl 

o KeyStoreServiceImpl 

o DataSourceServiceImpl 
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o LookupServiceImpl 

 

Zastosowane wzorce: 

 Service layer 

 

4.5.2.5. Core 

Opis: 

Moduł ten zawiera implementacje mechanizmów niezbędnych do obsługi komunikacji z 

zewnętrznymi usługami. Znajduje się w nim cała logika działania modułu proxy 

odpowiedzialnego za odbieranie wiadomości, przetwarzanie jej oraz przekazywanie do 

zdalnych usług. Implementacja bazuje na bibliotece XWSS [16], która wspiera standard 

WS-Security i pozwala na zapewnienie uwierzytelnienia, integralności i poufności 

przesyłanych wiadomości. 

 

 
Rysunek 14 Klasy modułu core. 

 

Pakiet: org.soa.security.core.service 
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Klasy: 

 Service – reprezentuje usługę w systemie wraz ze wszystkimi informacjami 

niezbędnymi do nawiązania z nią komunikacji. 

 ServiceType – wyliczenie określające rodzaj usługi np. SOAP. 

 ErrorHandler – interfejs definiujący domyślny mechanizm obsługi błędów. 

 ServiceErrorHandler – interfejs definiujący mechanizm obsługi błędów dla usług. 

 ServiceErrorHandlerResolver – jest odpowiedzialna za zwrócenie instancji 

ErrorHandler zdolnej do obsługi danego typu błędu. 

 ServiceManager – interfejs menadżera usług, służącego do zarządzania 

wszystkimi instancjami usług. 

 ServiceManagerImpl – domyślna implementacja, tworzy reprezentacje usług w 

systemie w oparciu o ich reprezentacje przechowywaną w bazie danych. 

 ServiceClient – klient usługi, implementacja tego interfejsu jest odpowiedzialna 

za przesłanie wiadomości do docelowej usługi. 

 ServiceClientException – wyjątek zgłaszany w przypadku nie powodzenia 

komunikacji z zewnętrzną usługą. 

 ServiceDispatcherImpl – klasa odpowiedzialna za przechwytywanie wszystkich 

komunikatów i przekazywanie ich do docelowych usług. 

 ServiceHandler – klasa implementująca ten interfejs jest odpowiedzialna za 

przetworzenie wiadomości i przekazanie jej do docelowej usługi. 

 ServiceHandlerResolver – zwraca ServiceHandler zdolny do obsługi danego typu 

usług. 
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Rysunek 15 Klasy modułu core. 

 

Pakiet: org.soa.security.core.ws 

Klasy: 

 SoapMessage – reprezentuje wiadomość usługi sieciowej w języku SOAP 

odebraną przez system. 
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 SoapServiceClient – klient usług sieciowych, służy do wywoływania zdalnych 

usług. 

 SoapFaultErrorHandler – klasa obsługi błędów, generująca SOAP Fault na 

podstawie wyjątku 

 WsdlPublisherImpl – modyfikuje i publikuje WSDL zdalnej usługi w systemie. 

 SoapServiceHandler – klasa odpowiedzialna za przetwarzanie wszystkich 

wywołań usług sieciowych w systemie. 

 XwssSecurityCallback – interfejs bazowy dla wszystkich klas z modułu 

bezpieczeństwa. 

 XwssPasswordValidationCallback – waliduje dane uwierzytelnienia użytkownika 

przesłane wraz z wiadomością. 

 XwssSignatureCallback – waliduje oraz podpisuje cyfrowo przychodzące oraz 

wychodzące wiadomości.  

 XwssEncryptionCallback – jest odpowiedzialny za szyfrowanie oraz 

deszyfrowanie wiadomości. 

 

4.5.2.6. Warstwa prezentacji: 

Opis: 

Warstwa prezentacji wykorzystuje wzorzec MVC (model-view-controller), który 

separuje model danych, widok oraz logikę biznesową. Za logikę odpowiedzialne są w 

całości kontrolery, one delegują wywołania do warstwy serwisów i decydują, jaki 

wyświetlić widok użytkownikowi. 

 

Pakiet: org.soa.security.web.controller 

Klasy: 

 UserController – kontroler odpowiedzialny z wyświetlanie informacji o użytkownikach w 

systemie. 

 ServiceController – kontroler do obsługi związanej z tworzeniem i pobieraniem 

informacji o konfiguracji usług. 

 DataSourceController – kontroler obsługujący źródła danych. 

 LookupController – kontroler, zwraca wartości encji wyliczeniowych pobranych z tabel 

słownikowych. 

 DashboardController – kontroler do zarządzania stroną główną użytkownika. 

 AdminController – kontroler do wyświetlania strony administratora. 

 

Zastosowane wzorce: 

 MVC 
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  Rysunek 16 Diagram klas kontrolerów. 
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4.5.3. Architektura 

 

4.5.3.1. Schemat bazy danych 

 

Rysunek 17 Schemat fizyczny bazy danych. 
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Schemat bazy danych został wygenerowany z modelu domenowego z wykorzystaniem 

funkcjonalności dostępnej w ramach Hibernate. 

 

Tabele: 

 UserInfo – przechowuje informację o użytkowniku aplikacji 

 LookupEntity – tabela słownikowa przechowuje szereg włąściwości słownikowych 

stosowanych w aplikacji takich jak np. typy usług, rodzaje źródel danych i itp. 

 KeyStore – przechowuje podstawowe informacje o keystore wprowadzonym przez 

użytkownika 

 KeyStore_CryptographicKey – tabela złączenia pomiędzy tabelami KeyStore I 

CryptographicKey będącymi w relacji wiele do wielu. 

 CryptographicKey – przechowuje informację o kluczu publicznym/prywatnym 

wczytanym z keystore. 

 ServiceConfiguration – reprezentuje konfigurację usługi. 

 ServicEndpoint – przechowuje adres zdalnej usługi. 

 ServiceSecurityConfiguration – reprezentuje ustawienia bezpieczeństwa usługi. 

 ServiceSecurity – przechowuje wszystkie skonfigurowane reguły bezpieczeństwa 

usług. 

 Datasource – przechowuje informacje o źródłach danych. 

 LDAPDatasource – przechowuje informacje niezbędne do połączenia się z LDAP. 

 DatabaseDataSource – posiada informacje niezbędne do połączenia się do bazy 

danych oraz dokonania zapytania o listę użytkowników. 

 

4.5.3.2. Zastosowane technologie 

Hibernate [13] [14] 

Hibernate jest biblioteką OR/M (object rational mapping), która w bardzo dużym stopniu 

ułatwia dostęp do relacyjnych baz danych z poziomu aplikacji. Zapewnia ono proste 

mapowanie obiektów na relacyjne tabele z pomocą adnotacji lub XML. Definiuje on 

język zapytań HQL (Hybernate Query Language), który umożliwia tworzenie zapytań 

odwołując się bezpośrednio do obiektów i ich właściwości bez konieczności 

odwoływania się do modelu relacyjnego i języka SQL. 

 

Spring IOC [15] [16] 

Biblioteka Spring jest kontenerem DI (dependency injection lub inversion of control), 

pozwala ona na wstrzykiwanie w trakcie działania programu zależności do zarządzanych 

przez kontener obiektów. Obecnie bibliotekę Spring można konfigurować z pomocą pliku 

XML, bądź też wprost w kodzie aplikacji. 

 

Spring MVC [15] [16] 
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Jest jednym z podprojektów biblioteki Spring, który pozwala na tworzenie bardzo 

elastycznych aplikacji web-owych w oparciu o wzorzec MVC. Bardzo charakterystyczną 

jej cechą jest duża swoboda, jeżeli chodzi o konfiguracje. Pozwala tworzyć widoki w 

wielu różnych technologiach takich jak JSP i JSTL, JSF oraz np. szablonach Tepastry. 

 

4.5.3.3. Struktura projektu 

 

Komponenty 

Cały projekt został podzielony na logicznie niezależne moduły w skład, których 

wchodzą: 

 soa-security-model 

 soa-security-core 

 soa-security-service 

 soa-security-dao 

 soa-security-mvc 

 

Podział na moduły ma również swoje odzwierciedlenie w strukturze katalogów projektu. 

Wszystkie komponenty posiadają swój własny podfolder, w którym znajduje się kod 

źródłowy komponentu wraz ze wszystkimi wymaganymi plikami konfiguracyjnymi 

niezbędnymi do działania komponentu. 

 

- soa-security 

  |-- pom.xml 

  |-- soa-security-model 

  |-- soa-security-core 

  |-- soa-security-service 

  |-- soa-security-dao 

  |-- soa-security-mvc 

  |-- soa-security-web 

Rysunek 18 Struktura projektu. 

 
Rysunek 19 Diagram komponentów systemu. 
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Artefakty 

Kod źródłowy z każdego komponentu jest kompilowany i tworzone jest z niego 

archiwum JAR. Wszystkie komponenty w aplikacji są agregowane poprzez pojedynczy 

moduł soa-security-web. Na jego podstawie tworzony jest artefakt: soa-security-web.war. 

Zawiera on skompilowane klasy ze wszystkich komponentów wraz z niezbędnymi 

pikami konfiguracyjnymi. Zawiera on wszystkie moduły aplikacji niezbędne do 

działania. W takiej postaci aplikacja będzie wdrażana w środowisku uruchomieniowym. 

 

 
Rysunek 20 Diagram artefaktów. 

 

4.5.3.4. Środowisko uruchomieniowe 

 

Aplikacja do działania wymaga minimum kontenera servletów (ang. servlet container), 

w pełni zgodnego ze specyfikacją referencyjną JEE 1.6 [17], w ramach, którego jest 

wdrażana w postaci archiwum WAR. Docelowo aplikacja ma działać w serwerze 

aplikacji Glassfish 3.1 [17]. Serwer aplikacji zasadniczo różni się tym od kontenera, że w 

pełni implementuje standard JEE uwzględniając standardy EJB, JTA oraz JMS. Glassfish 

jest projektem open source rozwijanym przez Oracle. Jako alternatywę do serwera 

Glassfish można by z powodzeniem inny serwer zgodny ze specyfikacją JEE dla 

przykładu JBoss AS 7, Weblogic 12 lub Websphere 8. Każdy z nich jest certyfikowanym 

serwerem aplikacji zgodnym z JEE 1.6 Oprócz samego serwera aplikacji niezbędne jest 

także relacyjna baza danych, na której zostanie wdrożony skrypt DDL ze schematem 

bazy danych. 
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Rysunek 21 Diagram wdrożenia. 

 

Do wdrożenia aplikacji na serwerze  niezbędny jest deskryptor wdrożenia w postaci pliku 

web.xml, który konfiguruje servlet Spring MVC.  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 

         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

         xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 

http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"> 

    <display-name>SOA Security</display-name> 

 

    <context-param> 

        <param-name>log4jConfigLocation</param-name> 

        <param-value>/log4j.xml</param-value> 

    </context-param> 

 

    <context-param> 

        <param-name>contextConfigLocation</param-name> 

        <param-value> 

            classpath*:applicationContext.xml 

        </param-value> 

    </context-param> 

 

    <!-- Spring Log4j config listener --> 

    <listener> 

        <listener-

class>org.springframework.web.util.Log4jConfigListener</listener-class> 

    </listener> 

 

    <!-- Spring Context application listener --> 

    <listener> 

        <listener-

class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-

class> 

    </listener> 

 

    <!-- Spring DispatcherServlet processes application requests --> 
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    <servlet> 

        <servlet-name>serviceConsole</servlet-name> 

        <servlet-

class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class> 

        <load-on-startup>0</load-on-startup> 

    </servlet> 

 

    <servlet-mapping> 

        <servlet-name>serviceConsole</servlet-name> 

        <url-pattern>/services/*</url-pattern> 

    </servlet-mapping> 

 

    <welcome-file-list> 

        <welcome-file>index.jsp</welcome-file> 

    </welcome-file-list> 

</web-app> 

Listing 14 Deskryptor wdrożenia JEE [17]. 

 

Ponadto do działania aplikacji potrzebny jest plik konfiguracyjny Spring MVC w postaci 

pliku XML, który konfiguruje DispatcherSevlet i wskazuje mu gdzie znajdują się klasy 

kontrolerów oraz między innymi tym, w jaki sposób odnajdywać pliki widoków w 

aplikacji. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

       xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc" 

       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" 

       xsi:schemaLocation=" 

        http://www.springframework.org/schema/mvc 

http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-3.0.xsd 

        http://www.springframework.org/schema/beans 

http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd 

        http://www.springframework.org/schema/context 

http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd"> 

 

    <context:component-scan base-

package="org.soa.security.web.controller"/> 

 

    <mvc:annotation-driven/> 

 

    <bean id="viewResolver" 

class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver

"> 

        <property name="prefix" value="/WEB-INF/views/"/> 

        <property name="suffix" value=".jsp"/> 

    </bean> 

</beans> 

Listing 15 Plik konfiguracyjny Spring MVC [15].  
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5. Plan testów 
 

5.1. Opis 

Niniejszy rozdział dokumentuje proces testowania zrealizowanej aplikacji. Zawarto w 

nim opis przypadków testowych, jakie przeprowadzono dla zrealizowanej aplikacji. 

Celem testów była weryfikacja czy zaimplementowana aplikacja jest zgodna z 

wymaganiami funkcjonalnymi określonymi przez specyfikację z poprzedniego rozdziału. 

Testy zostały przeprowadzone osobno dla panelu administracyjnego oraz dla modułu 

proxy. Zasadnicza różnica polegała na tym, że panel administracyjny udostępnia 

graficzny interfejs użytkownika w postaci strony HTML. Testy funkcjonalne panelu 

administracyjnego opierają się głównie na interakcji użytkownika z systemem i 

weryfikacji zgodności jego działania z oczekiwanymi rezultatami. Testy drugiego 

modułu systemu różnią się w dość znaczący sposób.  

 

 
Rysunek 22 Zrzut ekranu programu SoapUI. 

 

Przede wszystkim do jego przeprowadzenia niezbędne jest dodatkowe oprogramowanie, 

które stosuje się przy testowaniu usług. SoapUI jest przykładem takiego narzędzia, służy 

ono do wywoływania usług sieciowych i z powodzeniem może zostać wykorzystane do 

przeprowadzenia testów. Testy modułu proxy zakładają głównie zweryfikowanie czy 

można wywołać daną usługę w danej konfiguracji bezpieczeństwa. Weryfikacja 

poprawności testu sprowadza się do sprawdzenia, czy można wysłać oraz odebrać 

odpowiednio zabezpieczoną wiadomość. Testy te cechuje zdecydowanie większa 

jednoznaczność, bowiem może przyjąć wyłącznie dwa wyniki: prawidłowe przesłanie 

oraz odebranie wiadomości, bądź też niepowodzenie w wykonaniu operacji i w 

porównaniu do testów panelu administracyjnego ich złożoność jest zdecydowanie 

mniejsza. 
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Rysunek 23 Zrzut ekranu panelu adminstracyjnego. 

 

5.2. Przypadki testowe modułu proxy 

5.2.1. Wysłanie komunikatu do skonfigurowanej usługi sieciowej 

Nazwa: Wysłanie komunikatu do skonfigurowanej usługi sieciowej 
Cel: Przesłanie komunikatu SOAP do usługi 

Oczekiwany 

rezultat: 

Odebranie wiadomości w odpowiedzi na wywołaną operację w usłudze. 

Wiadomość powinna być identyczna jak ta zwrócona przy bezpośrednim 

wywołaniu zdalnej usługi z pominięciem modułu proxy. 

 

5.2.2. Wysłanie komunikatu dla nieistniejącej usługi sieciowej 

Nazwa: Wysłanie komunikatu do skonfigurowanej usługi sieciowej 
Cel: Przesłanie komunikatu SOAP pod adres nieistniejącej usługi 

Oczekiwany 

rezultat: 

Moduł proxy powinien zwrócić odpowiedź o nie powodzeniu z informacją, że 

podana usługa nie istnieje. 

 

5.2.3. Uwierzytelnienie użytkownika w usłudze sieciowej 

Nazwa: Uwierzytelnienie użytkownika w usłudze sieciowej 
Cel: Przesłanie komunikatu SOAP wraz z dodatkowymi danymi niezbędnymi do 

uwierzytelnienia użytkownika w usłudze. 

Oczekiwany 

rezultat: 

Weryfikacja testu polega na sprawdzeniu czy w wyniku wysłania takiej 

wiadomości docelowa usługa została wywołana i zwróciła oczekiwaną 

wiadomość zwrotną. 

 

5.2.4. Podpis cyfrowy wiadomości 

Nazwa: Podpis cyfrowy wiadomości 
Cel: Przesłanie podpisanej cyfrowo wiadomości SOAP. 
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Oczekiwany 

rezultat: 

Do wysłania wiadomości jest niezbędne jej cyfrowe podpisanie. Moduł proxy 

wywoła zdalną usługę tylko i wyłącznie w przypadku, gdy podpis wiadomości 

zostanie prawidłowo zweryfikowany w oparciu o istniejące certyfikaty klucza 

publicznego. Rezultat takiego wywołania będzie identyczny jak przy zwykłym 

wywołaniu usługi, przy czym usługa dodatkowo może podpisać wiadomość 

zwrotną swoim kluczem prywatnym. 

 

5.2.5. Szyfrowanie wiadomości 

Nazwa: Szyfrowanie wiadomości 
Cel: Przesłanie zaszyfrowanej wiadomości SOAP 

Oczekiwany 

rezultat: 

W odpowiedzi zostanie przesłana zaszyfrowana wiadomość, po jej 

odszyfrowaniu jej postać powinna być oczekiwanym rezultatem wywołania 

danej operacji w zdalnej usłudze. 

 

5.3. Przypadki testowe panelu administracyjnego 

5.3.1. Dodanie konta użytkownika 

Nazwa: Dodanie konta użytkownika 

Cel: Sprawdzenie tworzenia konta użytkownika w systemie 

Przebieg 

testu: 

1. Zalogować się w aplikacji, jako Administrator. 

2. Przejść do listy użytkowników naciskając na przycisk „Użytkownicy”. 

3. Na liście użytkowników nacisnąć przycisk „Dodaj użytkownika”. 

4. Wypełnić formularz danymi użytkownika. 

5. Nacisnąć przycisk „Zapisz”. 

Warunki 

początkowe: 

Aplikacja jest uruchomiona. 

Warunki 

końcowe: 

Konto użytkownika zostało dodane do aplikacji a jego dane są identyczne z 

danymi wprowadzonymi na formularzu. 

 

5.3.2. Usunięcie konta użytkownika 

Nazwa: Usunięcie konta użytkownika 

Cel: Sprawdzenie usuwania konta użytkownika z systemu 

Przebieg 

testu: 

1. Zalogować się w aplikacji, jako Administrator. 

2. Przejść do listy użytkowników naciskając na przycisk „Użytkownicy”. 

3. Zaznaczyć na liście użytkownika. 

4. Nacisnąć przycisk „Usuń”. 

5. Zatwierdzić operację poprzez naciśnięcie przycisku „Tak” w oknie 

dialogowym. 

Warunki 

początkowe: 

Konto użytkownika istnieje w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Konto użytkownika zostało usunięte z systemu. Nie ma możliwości zalogowania 

się do aplikacji na konto tego użytkownika. 

 

5.3.3. Dezaktywacja konta użytkownika 

Nazwa: Dezaktywacja konta użytkownika 

Cel: Przetestowanie dezaktywacji konta użytkownika 

Przebieg 

testu: 

1. Zalogować się w aplikacji, jako Administrator. 

2. Przejść do listy użytkowników naciskając na przycisk „Użytkownicy”. 
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3. Zaznaczyć na liście użytkownika. 

4. Nacisnąć przycisk „Dezaktywuj”. 

5. Potwierdzić naciskając przycisk „Tak” w oknie dialogowym. 

 

Warunki 

początkowe: 

Konto użytkownika istnieje w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Dany użytkownik widnieje, jako nieaktywny. Nie ma możliwości zalogowania 

się do aplikacji na konto tego użytkownika. 

 

5.3.4. Dodanie usługi 

Nazwa: Dodanie usługi 

Cel: Przetestowanie dodawania usługi do systemu. 

Przebieg 

testu: 

1. Zalogować się w aplikacji, jako Użytkownik. 

2. Przejść do listy usług naciskając przycisk „Usługi”. 

3. Nacisnąć przycisk „Dodaj”. 

4. Wypełnić dane w formularzu dodania usługi. 

5. Nacisnąć przycisk „Zapisz”. 

 

Warunki 

początkowe: 

Aplikacja jest uruchomiona. 

Warunki 

końcowe: 

System zapisał informację o nowej usłudze. 

 

5.3.5. Usunięcie usługi 

Nazwa: Usunięcie usługi 

Cel: Przetestowanie usuwania usługi z systemu. 

Przebieg 

testu: 

1. Zalogować się w aplikacji, jako Użytkownik. 

2. Przejść do listy usług naciskając przycisk „Usługi” 

3. Zaznaczyć usługę na liście. 

4. Nacisnąć na przycisk „Usuń”. 

5. Zatwierdzenie operacji poprzez naciśnięcie „Tak” w oknie dialogowym. 

 

Warunki 

początkowe: 

Usługa istnieje w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Usługa została usunięta z systemu. 

 

5.3.6. Wyłączenie reguł bezpieczeństwa 

Nazwa: Wyłączenie reguł bezpieczeństwa 

Cel: Przetestowanie wyłączania reguł bezpieczeństwa. 

Przebieg 

testu: 

1. Zalogować się w aplikacji, jako Użytkownik. 

2. Przejść do listy usług naciskając przycisk „Usługi”. 

3. Na liście usług zaznaczyć usługę, które posiada włączone reguły 

bezpieczeństwa. 

4. Nacisnąć przycisk „Edytuj”. 

5. Na stronie edycji usługi odznaczyć pole wyboru „Zabezpiecz usługę”. 

6. Nacisnąć przycisk zapisz. 

 

Warunki Usługa istnieje w systemie. 
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początkowe: 

Warunki 

końcowe: 

Wskazana usługą na liście usług będzie oznaczona, jako niezabezpieczona, tak 

samo na stronie edycji usługi – pole „Zabezpiecz usługę” będzie odznaczone. 

 

5.3.7. Dodanie źródła danych 

Nazwa: Dodanie źródła danych 

Cel: Przetestowanie dodawania źródła danych do systemu. 

Przebieg 

testu: 

1. Zalogować się w aplikacji, jako Użytkownik. 

2. Przejść do listy źródeł danych naciskając przycisk „Źródła danych”. 

3. Nacisnąć przycisku „Dodaj” w celu dodania nowego źródła danych. 

4. Wybrać typ źródła danych. 

5. W formularzu wypełnić wszystkie wymagane pola. 

6. Zapisanie wprowadzonych danych w systemie poprzez naciśnięcie przycisku 

„Zapisz”. 

 

Warunki 

początkowe: 

Aplikacja jest uruchomiona. 

Warunki 

końcowe: 

System zapisał informację o usłudze. 

 

5.3.8. Usunięcie źródła danych 

Nazwa: Usunięcie źródła danych 

Cel: Przetestowanie usuwania źródła danych z systemu. 

Przebieg 

testu: 

1. Zalogować się w aplikacji, jako Użytkownik. 

2. Przejść do listy źródeł danych naciskając przycisk „Źródła danych”. 

3. Wybranie źródła danych z listy. 

4. Nacisnąć przycisk „Usuń” 

5. Zatwierdzić operację poprzez naciśnięcie przycisku „Tak” w oknie 

dialogowym. 

 

Warunki 

początkowe: 

Źródło danych istnieje w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Wybrane źródło danych zostało usunięte z systemu. 

 

5.3.9. Dodanie certyfikatu do systemu 

Nazwa: Dodanie certyfikatu do systemu 

Cel: Przetestowanie dodawania certyfikatu do systemu. 

Przebieg 

testu: 

1. Zalogować się w aplikacji, jako Użytkownik. 

2. Przejść do listy certyfikatów naciskając przycisk „Certyfikaty i klucze”. 

3. Nacisnąć przycisk „Dodaj” 

4. Wypełnić formularz dodawania certyfikatu i wskazać ścieżkę do pliku z 

certyfikatem na dysku. 

5. Zapisać informację naciskając przycisk „Zapisz”. 

 

Warunki 

początkowe: 

Aplikacja jest uruchomiona. 

Warunki 

końcowe: 

System zapisał informacje o certyfikacie. 
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5.3.10. Usunięcie certyfikatu z systemu 

Nazwa: Usunięcie certyfikatu z systemu 

Cel: Przetestowanie usuwania certyfikatu z systemu. 

Przebieg 

testu: 

1. Zalogować się w aplikacji, jako Użytkownik. 

2. Przejść do listy certyfikatów naciskając przycisk „Certyfikaty i klucze”. 

3. Zaznaczyć certyfikat na liście. 

4. Nacisnąć przycisk „Usuń”. 

5. Potwierdzić operację poprzez naciśnięcie przycisku „Tak” w oknie 

dialogowym. 

 

Warunki 

początkowe: 

Certyfikat istnieje w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Usunięto informacje o certyfikacie z systemu, nie widnieje on na liście 

certyfikatów. 
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6. Podsumowanie 
 

6.1. Wnioski 

Niniejsza praca stara się w przystępny sposób przedstawić problemy, z którymi należy się 

zmierzyć tworząc aplikacje oparte w całości o architekturę SOA, zwłaszcza w 

odniesieniu do aspektu zapewniania bezpieczeństwa aplikacji. Cześć praktyczna tej pracy 

przedstawia możliwe rozwiązania problemu zarządzania bezpieczeństwem usług. 

Zaproponowany projekt systemu przenosi ciężar odpowiedzialności zabezpieczenia 

komunikacji z pojedynczej usługi do zewnętrznej wyspecjalizowanej aplikacji. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu rozstrzygnięty zostaje problem zarządzania bezpieczeństwem wielu 

usług. Ponadto, do najważniejszych zalet takiego rozwiązania można zaliczyć: 

zcentralizowaną konfigurację, brak konieczności współdzielenia kluczy pomiędzy 

usługami, czy możliwość utworzenia jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich 

usług. Dodatkowymi aspektami pozostającymi nie bez znaczenia jest choćby fakt, że 

rekonfiguracja może przebiegać już w działającym systemie bez konieczności 

ponownego wdrażania czy restartowania usług. Dodatkowo można do systemu dodawać 

bądź usuwać istniejące usługi w dowolny sposób. Nie oznacza to jednak, że takie 

rozwiązanie jest pozbawione wad. Jednym z potencjalnych problemów jest niewątpliwie 

kwestia wydajności. Przez aplikację mogą przechodzić wszystkie żądania kierowane do 

systemu i może się ona stać wąskim gardłem. Ponadto może sprawiać, że system jest 

bardziej podatny na awarie, bowiem gdy aplikacja przestanie działać cały system ulega 

wtedy awarii. Można się przed taką sytuacją zabezpieczyć. Aplikacja została tak 

zaprojektowana, aby była skalowalna wszerz. Możliwa jest replikacja modułu proxy na 

wielu serwerach. Dodatkowo fakt, że usługi na ogół są bezstanowe powoduje, że nie ma 

technicznych ograniczeń by skonfigurować wiele instancji proxy. 

 

 

6.2. Dalsze możliwości rozwoju systemu 

Istnieją dalsze możliwości rozwoju systemu. Jedynym z możliwych kierunków rozwoju 

aplikacji jest uwzględnienie w niej wsparcia dla dodatkowych protokołów. 

 

 

Obsługa protokołu Kerberos – Kerberos jest protokołem uwierzytelniania, który jest 

powszechnie stosowany. Pozwala on na dokonanie pojedynczego uwierzytelniania (ang. 

single sign on) oraz ponadto delegowanie uprawnień, czyli umożliwianiu zaufanej 

stronie na dokonanie operacji „w naszym imieniu”. Jedną z jego interesujących cech jest 

fakt, że sekret danego użytkownika w postaci hasła, cały czas pozostaje tajny, nie jest on 

nigdy ujawniany przy uwierzytelnianiu z jakąkolwiek stroną.  Specyfikacja WS-Security 

przewiduje wsparcie dla tego protokołu w ramach „Kerberos Token Profile”, należałoby 

zapewnić jego implementacje w aplikacji. 

 

Asercje SAML - jest to kolejny standard zawarty w ramach WS-Security, stosowany do 

uwierzytelniania użytkownika, także pozwala na realizację w usłudze funkcjonalności 
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pojedynczego logowania. SAML określa notacje definiowania asercji, które pozwalają na 

dołączanie do wiadomości SOAP informacji o użytkowniku, jego rolach, metodzie z 

pomocą, której się uwierzytelnił oraz tego, do jakiego zasobu uzyskał dostęp. Tak jak w 

przypadku protokołu Kerberos tak i w przypadku SAML wsparcie w ramach WS-

Security jest opisane przez odpowiedni profil. 

 

Bezpieczeństwo na poziomie wiadomości (ang. message level security) dla usług 

REST – podrozdział „Bezpieczeństwo usług REST” wyjaśniał, że w przypadku usług 

REST nie istnieją rozwiązania, które mogłyby pozwalać wyłącznie na zabezpieczenie 

przesyłanej wiadomości. Zamiast tego stosuje się protokoły takie jak SSL/TLS do 

zapewnienia bezpiecznego łącza. Główną ideą tego pomysłu byłoby stworzenie 

odpowiedniego mechanizmu, które mogłoby być stosowane dla takich formatów jak 

XML oraz JSON. Zagadnienie samo w sobie nie jest błahe i wymagałoby rozwiązania 

wielu kwestii technicznych. Oprócz zaadoptowania go w aplikacji, istniałaby 

konieczność zapewnienia odpowiedniej implementacji i wsparcia dla aplikacji klienckich 

po to, by była możliwość łatwego zastosowania tego rozwiązania i mogłoby znaleźć 

zastosowanie w praktyce. 

 

Obsługa protokołu OAuth dla usług REST – podobnie jak w powyższych 

przypadkach, protokół OAuth można zastosować do realizacji mechanizmu pojedynczego 

logowania. Dostarcza on mechanizm uwierzytelniania do zasobów serwerów HTTP, 

dlatego jest on idealny do zastosowania w przypadków usług REST. 

 

Szyfrowanie przesyłanych wiadomości REST z pomocą standardu ATOM – jak 

zostało wspomniane w rozdziale trzecim, standard ATOM jest formatem 

wykorzystywanym przez kanały informacyjne. W specyfikacji standardu przewidziano 

możliwość podpisywania oraz szyfrowania dokumentów. Zastosowano tutaj te same 

standardy XML Signing oraz XML Encryption, które stanowią podstawę stosowaną w 

ramach WS-Security. Pozwala to na opracowanie rozwiązania dla usług REST, które by 

zapewniało bezpieczeństwo na poziomie wiadomości. Problemy, jakie trzeba rozpatrzyć 

to kwestia przekazywania wraz z wiadomością informacji, niezbędnych do 

odszyfrowania danych, takich jak zastosowany algorytm, długość klucza oraz informację 

o certyfikacie klucza publicznego. 
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9. Załączniki 
 

9.1. Załącznik I.  

Kod źródłowy programu znajdujący się na załączonej płycie CD-ROM. 


