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Základné pojmy












Servisne orientovaná architektúra (SOA – Service Oriented Architecture) – je kolekcia
služieb. Tieto služby komunikujú navzájom. Komunikácia môže zahrňovať alebo prenos
jednoduchých údajov alebo môže zahrňovať dve alebo viacero služieb koordinujúcich svoje
aktivity.
XML jazyk (Extensible Markup Language) – je množina pravidiel na reprezentáciu
štruktúrovaných údajov (napr. zakódovanie elektronických dokumentov). Predstavuje
nezávislý nástroj na prenos informácií.
Univerzálny opis, vyhľadanie a integrácia (UDDI – Universal Description, Discovery
and Integration) – je na základe XML vyhľadávacia služba na umiestnenie webových
služieb v internete. UDDI poskytuje platformovo nezávislý spôsob opisu a vyhľadania
webových služieb a ich poskytovateľov. Údajové štruktúry UDDI poskytujú rámec na opis
základnej informácii o službe, a rozšírený mechanizmus na špecifikáciu detailnej informácie
na prístup k službe pomocou ľubovoľného opisného jazyka.
Opisný jazyk webových služieb (WSDL – Web Services Description Language) – je
XML formát na opis sieťových služieb ako množiny koncových bodov spracovávajúcich
správy obsahujúce alebo dokumentovo orientované informácie alebo procedúrovo
orientované informácie. WSDL doplňuje UDDI štandard tým, že poskytuje jednotný spôsob
opisu abstraktného intefejsu a protokolovú väzbu a detaily rozširovania akýchkoľvek
sieťových služieb.
Webová služba (WS – Web Service) – je softvérový komponent alebo systém navrhnutý
podporovať interoperabilné stroje alebo aplikačne orientované interakcie cez sieť. Webová
služba má interfejs opísaný v strojovo spracovateľnom formáte (špecificky WSDL). Ostatné
systémy interagujú s webovou službou spôsobom daným týmto opisom (WSDL)
prostredníctvom XML správ, typicky prenášaných HTTP protokolom v súlade s ostatnými
webovými štandardmi.
Jednoduchý protokol prístupu k objektom (SOAP – Simple Object Access Protocol) –
je protokol na základe XML na výmenu štruktúrovaných informácií v decentralizovanom,
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distribuovanom prostredí

Úvod













Inštitúcie využívajú SOA na zabezpečenie kritických aplikácií potrebných na chod
inštitúcie.
SOA je výpočtová koncepcia, ktorá kladie dôraz na dynamické vyhľadávanie služieb,
kompozíciu služieb a interoperabilitu.
Webové služby je technológia, ktorá môže byť použitá na implementáciu SOA.
Webové služby sa stávajú významnou voľbou pre implementáciu SOA.
Aby SOA plnila svoj účel bezozbytku, aplikácie musia byť bezpečné a spoľahlivé.
Pre webové služby predložili viaceré rôzne inštitúcie veľké množstvo bezpečnostných
štandardov.
Existuje viacero aspektov webových služieb:
o
Posielanie správ (messaging)
o
Vyhľadávanie (discovery)
o
Portály (portals)
o
Roly (roles)
o
Koordinácia (coordination).
V tejto časti je uvedený príklad webovej služby, ktorý ilustruje použitie každého aspektu pri
vývoji SAO aplikácie. Príklad predstavuje webovú službu spracovávajúcu pôžičku, ktorá
využíva ďalšie dve webové služby: službu úrokovej miery a službu kontroly kreditu
(bonity) klienta.
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Webová služba vyhľadávania








WSDL špecifikuje formát každej SOAP správy. WSDL interfejsy sú vytvorené každou
webovou službou a môžu byť zdieľané s cieľom umožniť dynamickú väzbu. Prostredníctvom
dynamickej väzby môžu nové webové služby komunikovať s novými pridanými službami bez
akéhokoľvek dodatočného programovania alebo zmeny konfigurácie.
Na uľahčenie vyhľadávania webových služieb bol vytvorený štandard UDDI. Tento štandard
umožňuje webovým službám dynamicky vyhľadávať ďalšie webové služby. Webové služby
môžu jednoducho vyhľadať a použiť nové služby v run-time bez ľudského zásahu.
V príklade bankovej pôžičky musí služba pôžičky najprv vyhľadať službu úrokovej miery a
potom ju môže použiť. Webová služba úrokovej miery je na zozname v UDDI registry ako
webová služba schopná poskytnúť informáciu o úrokovej miere banky.
Pri inicializácii webovej služby pôžičky, táto služba pristúpi k UDDI registry a prehľadáva
registry na službu schopnú poskytnúť informáciu o úrokovej miere banky. Potom, čo takáto
služba je v UDDI registry nájdená, UDDI registry vráti URI (Universal Resource Identifier)
služby úrokovej miery spolu s detailami o tom ako pristúpiť k službe . Tieto detaily sú
odvodené z WSDL interfejsu služby úrokovej miery.
1. WSDL služby úrokovej miery je
namapovaná ako položka do UDDI
registry.
2. Služba pôžičky sa dopytuje UDDI registry
na službu schopnú poskytnúť informáciu o
úrokovej miere banky.
3. Služba pôžičky obdrží položku o službe
úrokovej miery banky a URI na prístup k
nej.
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Webová služba posielania správ






Správy webových služieb sú posielané cez sieť vo formáte XML (podľa špecifikácie W3C
SOAP). Vo väčšine webových služieb sú dve SOAP správy: žiadosti a odpovede.
Keď webová služba príjme SOAP žiadosť, webová služba vykoná príslušnú akciu na
základe žiadosti a vráti SOAP odpoveď. Vo veľa implementáciách sú SOAP žiadosti
podobné ako volanie funkcie a SOAP odpovede ako vrátenie výsledku volania funkcie.
V príklade bankovej pôžičky posiela služba pôžičky SOAP žiadosti obom službám (službe
úrokovej miery a službe kontroly kreditu klienta) a požaduje od nich vykonať výpočty nad
údajmi poskytnutými klientom. Aby mohla služba pôžičky udeliť/zamietnuť pôžičku, musí mať
výsledky od služby kontroly kreditu klienta o konkrétnom klientovi a od služby úrokovej miery
banky aktuálnu hodnotu úroku.
1. Služba požičky posiela SOAP žiadosť
službe kreditu požadujúcej vykonať
kontrolu kreditu klienta.
2. Služba kreditu posiela SOAP odpoveď
späť službe pôžičky s výsledkom kontroly
kreditu klienta.
3. Služba požičky posiela SOAP žiadosť
službe úrokovej miery požadujúcej
informáciu o aktuálnej úrokovej miere
banky.
4. Služba úrokovej miery posiela SOAP
odpoveď, ktorá obsahuje aktuálnu
úrokovú mieru.
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Webový portál








Webový portál poskytuje človeku zrozumiteľný interfejs funkcionalite poskytovanej
webovou službou.
Webové portály sú dôležité, pretože veľa webových služieb je navrhnutých tak, že sú
iniciované používateľom.
Na obrázku nižšie je uvedené, ako sa prenášajú správy medzi používateľom a webovým
portálom. Keď používateľ indikuje, že by sa mala vykonať špecifická akcia, portál posiela
SOAP žiadosť odpovedajúcej webovej službe, príjme SOAP odpoveď s výsledkami akcie a
požívateľovi zobrazí odpovedajúcu odpoveď.
Webový portál môže poskytnúť prístup do viacerých údajových zdrojov ako samotná webová
služba, aj keď všetky údajové zdroje môžu byť implementované ako webové služby.
V príklade bankovej pôžičky používateľ
pristúpi k webovému portálu, ktorý
ponúkne používateľovi novú pôžičku.
1. Používateľ iniciuje žiadosť o pôžičku.
2. Webový portál posiela SOAP žiadosť
službe pôžičky.
3. Keď služba pôžičky ukončí svoje výpočty,
posiela SOAP odpoveď späť na webový
portál.
4. Webový portál spracuje SOAP odpoveď
a pre používateľa generuje odpovedajúcu
HTML stránku.
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Roly webových služieb, režimy a vlastnosti


V tejto časti sa sumarizujú prekleňujúce role základných komponentov SOA
založených na webových službách:
o
o
o





Žiadateľ (Requester)
Poskytovateľ (Provider)
Sprostredekovateľ (Intermediary).

Žiadateľ webových služieb – iniciuje transakciu webovej služby alebo sám alebo
v zastúpení používateľa prostredníctvom portálu. Služba žiadateľa musí zaistiť, že
správy majú správnu syntax a také bezpečnostné opatrenia, ktoré vyžaduje
poskytovateľ. V príklade služby pôžičky, v ktorej používateľ pristúpi k webovému
sídlu banky a žiada o pôžičku, služba pôžičky funguje ako žiadateľ služby a
posiela žiadosť službe úrokovej miery a službe kreditu. Po obdržaní odpovedí o
kredite (bonite) používateľa a aktuálnej hodnoty úrokovej miery služba pôžičky
poskytne používateľovi (klientovi) pôžičku alebo jeho žiadosť zamietne.
Poskytovateľ webových služieb – akceptuje žiadosť od žiadateľa a poskytne
odpoveď na základe vstupu od žiadateľa. Poskytovateľ je zodpovedný za
nastavenie štandardov pre autentizáciu, autorizáciu, šifrovanie a neodmietnutie.
Poskytovateľ komunikuje svoje požiadavky prostredníctvom WSDL,
vyhľadávajúcej služby alebo obomi nástrojmi. Niektoré požiadavky je možné
dohodnúť s cieľom umožniť žiadateľom a poskytovateľom dynamicky stanoviť
ako pri komunikácii postupovať (na dohadovanie podmienok zatiaľ neexistuje
štandard).
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Roly webových služieb, režimy a vlastnosti






V príklade služby pôžičky je služba úrokovej miery a služba kreditu v roli
poskytovateľa.
Webové služby (vytvárajúce SOA) predstavujú voľne viazané aplikácie. Toto im
umožňuje dynamické viazanie na iné webové služby v run-time v závislosti na
potrebe používateľa alebo aplikácii. Webové služby publikujú svoje funkcionality
do UDDI registry, a tak ostatné webové služby môžu vyhľadať požadovanú
(potrebnú) funkcionalitu. Táto koncepcia umožňuje znovupoužiteľnosť aplikácií,
najmä „starých“ aplikácií. Vytvorením interfejsu webovej služby, ktorý je dostupný
cez SOA, môžu inštitúcie ušetriť zdroje na drahé migrácie aplikácií medzi
platformami.
Sprostredkovateľ webových služieb – je (medziľahlá) webová služba , ktorá je
vyvolaná v reťazci webových služieb. Najbežnejším príkladom sprostredkovateľa
webovej služby je XML brána, ktorý prijíma žiadosti od žiadateľov, vykoná
bezpečnostné kontroly žiadosti a potom postúpi žiadosti internému
poskytovateľovi webovej služby. Z pohľadu žiadateľa existuje iba jeden
poskytovateľ, ale v skutočnosti sú tam dvaja. V rámci jednej transakcie webovej
služby môže byť ľubovoľný počet sprostredkujúcich webových služieb.
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Roly webových služieb, režimy a vlastnosti




Na ľavom obrázku je znázornená transakcia služby pôžičky. Služba úrokovej
miery a služba kreditu sú v rolách sprostredkovateľov, pretože webová služba
úrokovej miery sa dopytuje na úrokovú mieru webovej služby centrálnej banky
(Fed) a webová služba kreditu sa dopytuje webovej služby kreditného úradu
(Credit bureau - združuje všetky väčšie peňažné ústavy a eviduje informácie o
dlžníkoch).
Na pravom obrázku je všeobecný príklad ako viaceré sprostredkujúce služby
môžu interagovať s ostatnými službami.
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Roly webových služieb, režimy a vlastnosti




V prípade, že v transakcii webovej služby sa zúčastňuje viacero žiadateľov,
poskytovateľov a sprostredkovateľov, môže byť nevyhnutné zaistiť ich
koordináciu.
Existujú dva typy mechanizmov na koordináciu webových služieb:
o

o

Orchestrácia webových služieb (orchestration) – je vykonaná v rámci SOA inštitúcie a
týka sa použitia existujúcich webových služieb na vytvorenie ďalšej webovej služby.
Koncepcia orchestrácie je na ľavom obrázku.
Choreografia webových služieb (choreography) – je vykonaná medzi SOA viacerých
inštitúcií a opisuje vzťah medzi webovými službami s cieľom, aby webové služby
porozumeli ako interagovať medzi sebou na vykonanie procesu. Koncepcia choreografie
je na pravom obrázku.
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Roly webových služieb, režimy a vlastnosti






Pri vyvolaní orchestrácie webovej služby zapúzdrená webová služba použije
orchestračný stroj na definíciu vyvolaných webových služieb. Naproti tomu v
prípade vyvolania choreografickej webovej služby je postupnosť webových
služieb dynamickejšia a rozhodnutia sa vykonávajú pomocou vzťahov
definovaných medzi individuálnymi webovými službami a nie pomocou
unifikovaného orchestračného stroja. Na predchádzajúcom obrázku vidieť, ako
orchestrácia webovej služby je riadená jedinou webovou službou.
Keď sa vrátime k príkladu služby pôžičky, tak táto služba môže byť
implementovaná ako choreografia. Každá webová služba v transakcii nemusí byť
nevyhnutne vykonaná tou istou inštitúciou ako je kreditná služba. Každá webová
služba (kreditná služba a jednotlivé služby kreditného úradu) by mohla označiť
(očíslovať) pravidlá a očakávania na interakciu s ostatnými službami. Kreditná
služba by dynamicky prehľadávala službu kreditného úradu, spracovala
informácie, ktoré sú potrebné na interakciu s ňou, a potom by iniciovala
choreografiu medzi službami. Služba úrokovej miery môže byť implementovaná
ako orchestrácia, pretože všetky zahrnuté webové služby by boli interné služby
inštitúcie.
Na úplný výpočet úrokových mier, ktoré bude používať služba pôžičky, služba
úrokovej miery pozostáva z reťazca SOAP žiadostí a odpovedí prenášaných z
jednej internej webovej siete do druhej na vyzbieranie nevyhnutných informácií
odpovedajúcich aktuálnej úrokovej miere. Každá transakcia v rámci orchestrácie
je riadená službou úrokovej miery, a tak žiadosti a odpovede sa vyskytujú v
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správnom poradí a cez transakciu sa chyby neprenášajú.

Roly webových služieb, režimy a vlastnosti


Pri ukončení výpočtu, služba úrokovej miery vráti výsledok orchestrácie službe
pôžičky, tak ako je to na obrázku.
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Elementy bezpečnosti


Pretože webové služby sa opierajú o niektoré rovnaké HTTP služby, architektúry
založené na webe (spoločné webové aplikácie), sú webové služby citlivé na
podobné hrozby a zraniteľnosti. Bezpečnosť webových služieb je postavená na
niekoľkých dôležitých konceptoch, zahrňujúc:
o

o

o

o

o

o

Identifikácia a autentizácia – verifikácia identity používateľa, procesu, zariadenia je
predpokladom udelenia prístupu k zdrojom v informačnom systéme.
Autorizácia – povolenie použiť počítačový zdroj, udelené priamo alebo nepriamo,
aplikáciou alebo vlastníkom systému.
Integrita – vlastnosť, že údaje neboli zmenené neautorizovaným spôsobom počas
uloženia, počas spracovania alebo pri prenose.
Neodmietnutie – záruka, že odosielateľ informácií je vybavený dôkazom o dodaní a
príjemca je vybavený dôkazom o odosielateľovej identite tak, že ani jeden z nich
nemôže neskoršie odmietnuť spracovávanie informácií.
Dôvernosť – zachovanie autorizovaných obmedzení na prístup k informáciam a ich
zverejneniu, vrátane prostriedkov na ochranu osobných údajov.
Privátnosť – obmedzený prístup k informáciám pre účastníka alebo spoliehajúcej sa
strane v súlade so zákonnými podmienkami.
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Dimenzie bezpečnosti webových služieb


Dimenzie bezpečnosti webových služieb boli definované ako: Bezpečné

posielanie správ, Ochrana zdrojov, Vyjednanie kontraktov, Manažment dôvery a
Bezpečnostné vlastnosti.




Tieto dimenzie sprevádzajú už uvedené elementy bezpečnosti v prostredí
webových služieb. Každá dimenzia je dôležitá pre vývoj bezpečných aplikácií
využívaním webových služieb, ale každá dimenzia ovplyvňuje inú vrstvu webovej
služby. Ďalej bude opísaná každá bezpečnostná dimenzia a bude uvedený
prehľad o dostupných technológiách.
Bezpečné posielanie správ. Webové služby sa pri vzájomnej komunikácii
spoliehajú na internet. Pretože pri návrhu SOAP nebola vzatá do úvahy
bezpečnosť, správy SOAP môžu byť počas prenosu po internete útočníkmi
prečítané alebo modifikované. Existuje však viacero dostupných možností na
zabezpečenie správ webových služieb:
o

o

o

HTTP nad SSL/TLS (HTTPS) – pretože SOAP správy sú transportované HTTP, je
triviálne modifikovať webovú službu na podporu HTTPS.
Šifrovanie XML a podpisovanie XML – tento bezpečnostný štandard dovoľuje obsah
XML podpísať a šifrovať. Pretože všetky SOAP správy sú napísané v XML, návrhári
webových služieb môžu podpísať alebo zašifrovať ľubovoľnú časť správy SOAP podľa
štandardu, ale neexistuje štandard, ktorý by informoval príjemcu ako boli tieto štandardy
aplikované na správu.
WS-Security – bola navrhnutá ako zavedenie rozšírení SOAP, ktoré definujú
mechanizmy na použitie šifrovania XML a podpisovania XML s cieľom zabezpečiť
správy SOAP.
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Dimenzie bezpečnosti webových služieb




Ochrana zdrojov. Webové služby sú vytvorené tak, že sú verejne dostupné. Je
však dôležité zaistiť, aby boli primerane chránené. Zvyčajne sú webové služby
navrhnuté tak, že sú dostupné iba autorizovaným žiadateľom a vyžadujú
mechanizmy riadenia prístupu. Na vykonanie riadenia prístupu je potrebné, aby sa
webové služby navzájom identifikovali a autentizovali.
Na identifikáciu a autentizáciu je dostupných viacero rôznych metód:
o
o

o





Autentizácia transportnej vrstvy
Autentizácia tokenom prostredníctvom WS-Security špecifikovanej SAML tvrdením
alebo inými tokenmi
Autentizačná hlavička SOAP.

Autorizácia pre webové služby sa často realizuje prostredníctvom zákazníckych
implementácií. Na tento účel však existuje štandard XACML, ktorý eliminuje čas
a náklady spojené s vývojom a testovaním zákazníckych riešení.
V príklade služby pôžičky je služba úrokovej miery poskytovateľom. Keď
poskytovateľ úrokovej miery obdrží žiadosť, potrebuje overiť identitu žiadateľa a
overiť zadaný vstup.
o

o

o

Pri overení identity žiadateľa môže služba úrokovej miery skontrolovať politiku inštitúcie
a určiť, či žiadateľ je autorizovaný pristúpiť k informácii o úrokovej miere.
Pri overení vstupných údajov môže služba úrokej miery preveriť, či žiadosť obsahuje
platné a akceptovateľné parametre.
Ak žiadateľ pošle neočakávaný obsah, je dôvod domnievať sa, že útočník skúša slabiny
webovej služby.
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Dimenzie bezpečnosti webových služieb


Výzvy na ochranu zdrojov idú samozrejme nad jednoduché poskytovanie
mechanizmu riadenia prístupu. Cieľom útočníka nemusí byť iba získanie prístupu
k webovej službe. Ďalšími cieľmi útočníka môže byť:
o
o
o
o
o





Narušiť službu
Fungovať ako man-in-the-middle medzi službou a žiadateľom
Odpočúvať službu
Impersonifikovať (predstierať inú identitu) službu
Využiť slabiny implementácie služby na získanie riadenia platformy hosta.

Dojednanie kontraktov. Jedným z primárnych cieľov SOA je podporovať
automatizáciu obchodných procesov tak, aby služby automaticky vyhľadávali iné
služby a ihneď využívali ponúkané funkcionality. Na podporu obchodných
transakcií je potrebné, aby webové služby boli schopné vytvoriť, presadiť a riadiť
sa kontraktami medzi inštitúciami. Napríklad služba dôvery sa spolieha na
webovú službu inej inštitúcie (kreditný úrad). Kontrakt medzi týmito dvomi
inštitúciami zaistí, že webové služby budú fungovať ako sa očakáva a informácie
prenášané medzi inštitúciami budú vhodne zabezpečené.
V ideálnom prípade by webové služby mali byť schopné vyjednať a dohodnúť
takéto kontrakty elektronicky a to ihneď po vyhľadaní služby (v run-time) a takto
okamžite využiť novú funkcionalitu. Takéto dojednávanie kontraktov však otvára
veľa potenciálnych právnych následkov. Namiesto uvedeného ideálneho prípadu
dojednania kontraktu sa veľa SOA spolieha na implicitný kontrakt ponúknutý
interfejsom WSDL webovej služby a očakáva, že služba bude fungovať tak ako je
inzerovaná.
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Dimenzie bezpečnosti webových služieb






Štandard ebXML poskytuje nástroj na dojednanie obchodných procesov a
kontraktov využívaním webových služieb. Avšak štandard ebXML bol vyvinutý ako
náhrada za EDI (Electronic Document Interchange) a ako taký je často
považovaný za príliš komplexný na použitie bežných webových služieb.
Webové služby môžu mať požiadavky na QoS (Quality of Service) alebo QoP
(Quality of Protection). Napríklad, kreditná služba môže požadovať, že určitá
informácia bude šifrovaná a podpísaná použitím WS-Security, zatiaľ čo žiadateľ
môže požadovať garantovanú odpoveď prostredníctvom spoľahlivého prenosu
správy. Suita štandardov ebXML poskytuje podporu pre bezpečnostné vlastnosti v
kontraktoch, ale nepodporuje plne automatické dojednávanie bezpečnostných
vlastností.
Vzťah dôvery. Štandardy webových služieb sú vo svojej podstate flexibilné a
umožňovali odvodiť viacero architektonických modelov dôvery:
o
o
o
o



Model sprostredkovanej dôvery
Model párovej dôvery
Model federalizovanej dôvery
Model ochrany hranice .

Aj keď tieto modely používajú výraz dôvera, modely sú obmedzené na schopnosť
potvrdzovať identitu služby. Byť schopný potvrdiť identitu webovej služby
neznamená, že samotná služba je vo svojej podstate dôveryhodná. Vždy existuje
možnosť, že webová služba sa dostala do chybového stavu alebo bola kompromitovaná.
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Identifikácia a autentizácia webovej služby nemusí byť postačujúca pri stanovení,
či dôverovať alebo nedôverovať vzdialenej webovej službe, ale je základným
krokom pri zriadení dôvery.
Každý model dôvery poskytuje rôzne výhody a nevýhody a umožňuje podporu
dôvery v širokom diapazóne prostredí.
Model párovej dôvery je najjednoduchší model zo všetkých architektúr dôvery,
ale je najmenej škálovateľný.
o

o

o



Každej webovej službe je pri konfigurácii zadaná bezpečnostná informácia o všetkých
ostatných webových službách, s ktorými bude interagovať, čo znemená, ktorým
webovým službám a transakciám bude dôverovať.
Takýto prístup eliminuje potrebu vývojárov na koordináciu s ostatnými entitami, ale
vytvára neškálovateľnú a nerovnakú bezpečnostnú architektúru, pretože pridaním novej
webovej služby požaduje pridanie nových informácií ostatným existujúcim službám, s
ktorými nová služba bude interagovať.
V prípade, že SOA je rozsiahla a dynamická, pridanie novej služby sa stáva nákladné z
hľadiska času a potrebných zdrojov.

Model sprostredkovanej dôvery predpokladá pre webové služby nezávislú tretiu
stranu (TTP – Trusted Third Party).
o
o

Žiadateľ a poskytovateľ majú vzájomný vzťah s TTP pre sadu bezpečnostných služieb.
Na rozdiel od párového modelu dôvery, webové služby využívajúce model
sprostredkovanej dôvery musia byť navrhnuté s interfejsom na TTP tak, aby webová
služba mohla správne znovu získať informácie o identite.
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Dimenzie bezpečnosti webových služieb
o



Model federalizovanej dôvery umožňuje webovým službám rôznych inštitúcií
bezproblémovú interakciu medzi sebou prostredníctvom rôznych federalizovaných
mechanizmov.
o
o

o



Je postavená na modeloch párovej dôvery a sprostredkovanej dôvery.
Umožňuje inštitúciam použiť ich vlastnú centralizovanú sprostredkovanú dôveru a
súčasne počítať s párovou dôverou alebo sprostredkovanou dôverou medzi inštitúciami.
Každá inštitúcia, ktorá chce federalizovať dôveru, musí tak urobiť podľa komplexných
obchodných procedúr a protokolov. Ale výsledok umožňuje webovým službám v každej
inštitúcii interagovať s malými alebo žiadnymi zmenami vzhľadom na ich pôvodnú
konfiguráciu.

Model ochrany hranice je ďalšou bežne používanou architektúrou webových
služieb.
o



Tento prístup uľahčuje distribúciu informácie o identite medzi webovými službami.
Každá webová služba potrebuje iba verifikovať identitu sprostredkovateľa dôvery (TTP)
a nie identitu všetkých webových služieb v SOA.

Zariadenia nazývané XML brány (gateways) sú umiestnené medzi žiadateľov a poskytovateľov. XML
brána funguje ako proxy pre webové služby a vykonáva bezpečnostné funkcionality. Aj keď XML
brány sú užitočné nástroje, nie sú všeliekom. Pokiaľ je útočník schopný obísť XML bránu, všetky
interné webové služby sú ohrozené útokom. Interné webové služby musia byť bezpečne navrhnuté,
vyvinuté a konfigurované.

Požiadavky na zabezpečený softvér. Všetok softvér, vrátane webových služieb musí
splňovať požiadavky na výkonnosť, cenu použiteľnosť a bezpečnosť. Príkladom možných
požiadaviek na zabezpečený softvér sú predvídateľnosť, korektnosť a dostupnosť.
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Uspokojenie požiadaviek na zabezpečenie webových služieb




Viaceré inštitúcie (vrátane OASIS, W3C, the Liberty Aliance) a priemysel vytvorilo
rad bezpečnostných štandardov a techník na zebezpečenie webových služieb.
Väčšina rýchto štandardov a techník sa vzájomne doplňujú alebo rozširujú, ale
niektoré z nich sú v konflikte alebo spolu súperia. Táto časť dáva prehľad o
rôznych štandardoch a ukazuje ako sa môžu použiť, aby splnili bezpečnostné
požiadavky a chránili webové služby pred hrozbami.
Zásobník štandardov na zabezpečenie webových služieb. Na nasledujúcom
slide je teoretický referenčný model pre bezpečnostné štandardy webových
služieb. Tento referenčný model mapuje rôzne štandardy do rôznych funkčných
vrstiev typickej implementácie webovej služby. (Tieto vrstvy sú modelované podľa
ISO/OSI referenčného modelu, ale nie sú interpretované ako prísne hierarchické.)
o

o

Štandardy na vrstvách sieťovej, transportnej a XML Security sa používajú na
zabezpečenie správ posielaných cez sieť. Bezpečnostné štandardy IPSec, SSL/TLS,
XML šifrovanie a XML podpisovanie sú aplikované na správy SOAP na rôznych
úrovniach.
Nad vrstvou XML Security existujú dva typy štandardov: štandardy postavené nad
SOAP a samostatné štandardy. Štandardy bezpečnosti správ WS-Security a WSSecureConversation definujú spôsob použitia podpisu XML, šifrovania XML a
autentizačných údajov na zabezpečenie SOAP na vrstve správ, zatiaľ čo štandardy
spoľahlivého prenosu správ definujú protokoly a pojmy, ktoré zaistia prijatie správy.
Štandardy riadenia prístupu XACML nie sú pre webové služby jedinečné, XACML
definuje politiku prístupu pre ľubovoľný systém a SAML sa dá použiť na definovanie
deklarácie v ľubovoľnom prostredí. Vrstva politiky WS-Policy definuje gramatiku na
komunikáciu požiadaviek politiky webovej služby.
20

Uspokojenie požiadaviek na zabezpečenie webových služieb
o

Špecifikácie bezpečnostného manažmentu definujú ďalšie webové služby v rámci SOA
na manažment autentizačných údajov ako sú PKI certifikáty. Štandardy manažmentu
identity využívajú výhody štandardov riadenia prístupu, štandardov politík a štandardov
SOAP na poskytnutie služieb pre distribúciu a manažment identít používateľov a
autentizačných údajov v rámci SOA.
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Vzťah bezpečnostných požiadaviek webových služieb k štandardom. Nižšie je
ukázané, ktoré bezpečnostné požiadavky sú pokryté viacerými špecifikáciami alebo
štandardami. Demonštrácia je v štruktúre dimenzia, požiadavka, špecifikácia.
Posielanie správ (dimenzia):
o

Dôvernosť a integrita (požiadavka)



o

Autentizácia





WS-Security tokeny
SSL/TLS X.509 certifikáty

Zdroje:
o

Autorizácia




o



o

XACML
XrML
RBAC, ABAC

Privátnosť


EPAL
XACML

Účtovateľnosť




WS-Security (špecifikácia)
SSL/TLS (špecifikácia).

Žiadne

Dojednávanie:
o

Registre



o

Sémantické vyhľadávanie



o

UDDI
ebXML
SWSA
OWL-S

Obchodné kontrakty


ebXML
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Dôvera (dimenzia):
o

Zriadenie (požiadavka)





o

Splnomocnenec (proxy) dôvery



o




WS-Federation
Liberty IDFF
Shibboleth

Bezpečnostné vlastnosti:
o

Politika


o

o

WS-Policy

Bezpečnostná politika


WS-SecurityPolicy

Dostupnosť





SAML
WS-Trust

Federalizácia




WS-Trust (špecifikácia)
XKMS (špecifikácia)
X.509 (špecifikácia).

WS-ReliableMessaging
WS-Reliability

Každá bezpečnostná dimenzia SOA má jednu alebo viacero bezpečnostných
požiadaviek. Každá požiadavka môže mať ľubovoľné množstvo štandardov, ktoré
ju podporujú. Napríklad SSL/TLS a WS-Security zabezpečujú dôvernosť, integritu
a autentizáciu pre dimenziu prenosu správ, ale požiadavka účtovateľnosti v
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dimenzii ochrany zdrojov nemá žiaden podporný štandard.

Hlavné služby


Hlavná (core) služba je tradične tá služba, ktorá môže byť použitá ľubovoľnou inou
webovou službou v rámci SOA inštitúcii. Dva príklady takýchto služieb:
o
o



OGSA a NCES poskytujú sadu služieb dostupných prostredníctvom inštitúcii a služby sú
spoločne použité alebo základné väčšine webových služieb ako je vyhľadávanie,
autentizácia a autorizácia. OGSA poskytuje bohatý zoznam služieb ponúknutých ako hlavné
služby. Väčšina SOA používa rovnaké kategórie hlavných služieb (aj keď môžu mať iné
názvy):
o

o

o

o



Open Grid Services Architecture (OGSA), vyvinutá pre Globus Grid
Net-Centric Enterprise Services (NCES), vyvinuté pre Global Information Grid.

Služba manažmentu služieb – podporuje manažment SOA tým, že zabezpečuje mechanizmy na
inštaláciu, údržbu, monitorovanie a odstraňovanie porúch webových služieb
Služba komunikačných služieb – poskytuje podporu pre rôzne typy komunikačných modelov medzi
službami
Služby politiky – poskytuje rámec na vytvorenie, spravovanie a manažovanie politík pre
infraštruktúru. Tieto politiky zahrňujú bezpečnosť, alokáciu zdrojov a výkonnosť.
Bezpečnostné služby – poskytujú podporu pre rôzne bezpečnostné modely, mechanizmy, protokoly
a techniky, ktoré rozširujú hlavné bezpečnostné protokoly webových služieb. Podporujú aktivity ako
sú autorizácia, autentizácia, politika presadzovania dôvery a transformácia autentizačných údajov.

Na nasledujúcom slide je príklad služby pôžičky.
o

o

o

o

Hlavné webové služby sú služby identifikácia, autentizácia a autorizácia, to znamené, že vývojári
služieb pôžičky, úrokovej miery a kreditu nemusia implementovať svoje vlastné bezpečnostné
funkcionality.
Napríklad, keď služba pôžičky vytvorí žiadosť, služba ako prvé vyberie identifikátor z identifikačnej
služby spojenej so subjektom.
Keď služba úrokovej miery obdrží žiadosť, služba použije autentizačnú službu na potvrdenie subjektu
a služby pôžičky. Ak je autentizácia úspešná, služba pôžičky sa dopýta autorizačnej služby, aby sa
presvedčila, že služba pôžičky a subjekt sú autorizovaní obdržať informáciu o politike.
Odľahčenie časti spracovania týmto hlavným službám sa implementácia služieb pôžičky, úrokovej
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miery a kreditu stáva jednoduchšia v porovnaní s jedinou webovou službou s podobnou funkciou.

Hlavné služby




Takáto koncepcia ďalej zvyšuje bezpečnosť tým, že znižuje počet možných chýb,
ktorá by mohli existovať v individuálnych službách. Na druhej strane spôsobuje
zníženie výkonnosti v dôsledku nevyhnutnej komunikácie s hlavnou službou.
Hlavné služby tiež v SOA zavádzajú jednoduchý bod zlyhania (single point of
failure).
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Hrozby webovým službám


Bezpečnostné rozhodnutia musia byť vždy vykonané na základe znalosti hrozieb
pôsobiacich na zabezpečovaný systém. Aj keď existuje množstvo bezpečnostných
štandardov a techník dostupných na zabezpečenie webových služieb, tieto
nemusia byť odpovedajúce alebo nevyhnutné pre určitú inštitúciu alebo jednotlivú
službu. Z tohto dôvodu je dôležité porozumieť hrozbám pôsobiacich na webové
služby, aby inštitúcia stanovila, proti ktorým hrozbám musia byť jej webové služby
zabezpečené. Najrozšírenejšie hrozby webovým službám sú:
o

o
o

o

o

o

o
o

o

Pozmenenie správy – útočník vloží, odstráni alebo modifikuje informáciu v správe, aby
oklamal príjemcu
Strata dôvernosti – informácia uložená v správe je zverejnená neautorizovanej entite
Falošné správy – útočník vytvorí falošnú správu s úmyslom, aby príjemca považoval
túto správu od platného odosielateľa.
Man-in-the-middle – komunikácia medzi príjemcom a odosielateľom prechádza cez
útočníka bez toho, aby to komunikujúce strany vedeli, útočník prezerá prípadne
modifikuje správy.
Falšovanie odosielateľa – útočník skonštruuje a pošle správu s takými autentizačnými
údajmi, že správa vypadá tak, že je odoslaná iným autorizovaným odosielateľom
Falošná požiadavka – útočník skonštruuje správu s falošnými autentizačnými údajmi
tak, že správa vypadá pre príjemcu platná
Opakovanie správy – útočník znovu posiela predtým poslanú správu
Opakovanie časti správy – útočník vloží časti z jednej alebo viacerých predchádzajúco
poslaných správ do novej správy
Odmietnutie služby – útočník spôsobí, že systém vynaloží zdroje neproporcionálne
tak, že systém neobslúži platnú požiadavku.
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Dôležitosť týchto hrozieb sa môže meniť v závislosti na cieľoch a potrebách
inštitúcie.
o

o

o



V niektorých prípadoch nie je potrebné zachovať dôvernosť správ, to znamená, že
strata dôvernosti nie je problémom.
Inštitúcie môžu ponúkať verejnosti webové služby. Napríklad, webová služba
poskytujúca informáciu o aktuálnej predpovedi počasia sa nemusí starať o to, že žiadosť
o službu je od falošného odosielateľa.
Bez ohľadu na to je dôležité porozumieť hrozbám a dostupným technológiám na ich
potlačenie.

Tieto webové služby a HTTP štandardy je možné použiť na ochranu proti
viacerým uvedeným hrozbám:
o

o

o

Šifrovanie XML – je použité webovou službou WS-Security na zašifrovanie správ a
zaistenie dôvernosti časti a alebo celej správy SOAP
Podpisovanie XML – je použité službou WS-Security na digitálny podpis správ a
zaistenie integrity správy a autentizáciu odosielateľa
Tokeny WS-Security - dovoľujú správam zahrnúť autentizačné údaje s cieľom pomôcť
príjemcom určiť, či je alebo nie odosielateľ autorizovaný vykonať požadujúcu akciu.
Podporovaný typy tokenov zahrňujú:









Usename/password – najčastejšie autentizačné údaje vo webových aplikáciách
SAML Assertions – tvrdí (deklaruje), že odosielateľ bol autentizovaný a/alebo dodáva atribúty
spojené s odosielateľom
X.509 certifikát – spojený s podpisom XML môže príjemca verifikovať, že certifikát vydaný CA
bol použitý na podpis správy SOAP
Rights Expression Language – je použitý na poskytnutie informácie o verejnom kľúči, atribútov
týchto kľúčov rovnako ako informácií o licencii odosielateľa
Kerberos token – umožňuje webovým službám existovať v doméne Kerberos
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Tieto webové služby a HTTP štandardy je možné použiť na ochranu proti
viacerým uvedeným hrozbám:
o

o

o

o



Na nasledujúcom slide sú v tabuľke znázornená aktuálne štandardy a nimi
pokrývajúce bezpečnostné hrozby. Z uvedenej tabuľky vidieť, že:
o

o



WS-Addressing IDs – umožňuje odosielateľovi správy zadať správe jednoznačný
identifikátor
SSL/TLS – zabezpečuje HTTP protokol, na ktorom sú posielané a prijímané správy
SOAP.
SSL/TLS s autentizáciou klienta - požaduje vzájomnú autentizáciu oboch strán, aj
odosielateľa aj príjemcu, pred zabezpečením HTTP protokolu.
HTTP Autentizácia - umožňuje poslať ako súčasť HTTP hlavičky meno/heslo (HTTP
Basic) alebo jednorázové heslo (HTTP Digest).

SSL/TLS a WS-Security prostredníctvom šifrovania a podpisovania XML poskytujú
podobnú ochranu proti hrozbám
Neexistuje štandard na ochranu proti útokom DoS. Na zaistenie dostupnosti používa
veľké množstvo webových aplikácií techniky ako sú rozkladanie záťaže, klastrovanie a
replikácie.

Na webové služby môžu tiež pôsobiť hrozby vyplývajúce z chybnej implementácie
webovej služby, ktoré môžu viesť na zneužiteľnú slabiny. Webové služby
(napríklad webové aplikácie) sú vzdialene dostupné, takže útočník môže využiť
túto výhodu dostupnosti na testovanie potenciálnych exploitov.
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Manažment identity


Manažment identity pre SOA. Obsahuje celú škálu udalostí súvisiacich s
identitou entity:
o

o
o




Identita entity formuje v SOA základ pre autorizáciu a dôveru.
Systém manažmentu identity (IDMS - Identity Management System) ako taký
je zodpovedný za verifikáciu identity entity, registráciu entít a vydávanie
digitálnych identifikátorov entitám (viď nasledujúci obrázok).
o

o

o





Informácie a dokumenty, pomocou ktorých je verifikovaná identita entity.
Vydávanie dokumentov identity entity a osobných dokumentov.
Autentizácia identity entít v miestach vstupu do SOA.

Musí byť splnených viacero podmienok, aby bol občan (ľudská entita) registrovaný v
registri občanov SR (register fyzických osôb).
Podobne to je aj s právnickými osobami a môžu byť iné požiadavky napríklad pre
neziskové inštitúcie a súkromné podnikateľské subjekty.
Pre hráčov stávkových hier stačí na preukázanie identity platná emailová adresa a číslo
bankového účtu, pre elektronický obchod stačí platná emailová adresa a číslo kreditnej
karty.

Akonáhle bol entite vydaný digitálny identifikátor, môže byť tento identifikátor
použitý v rámci inštitúcie spolu s ďalším informáciami o entite ako napríklad jej
rola a autorizačné atribúty. Identifikátor sa môže stať časťou digitálnych dokladov,
ktoré autorizujú entitu na prístup k rôznym zdrojom SOA.
Pri registrácii musí entita poskytnúť časť svojich dokladov, ktoré postačujú na
autentizáciu identity. Samozrejme rôzne inštitúcie môžu mať rôzne politiky pre to,
čo predstavuje postačujúce autentizačné doklady. Veľa sídiel e-obchodu vyžadujú
od entít zadať meno a heslo, iné inštitúcie môžu od entity požadovať zaslanie
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Po autentizácii identity entity bod rozhodnutia politiky (PDP – Policy Decision
Point) systému alebo zdroja, ku ktorému entita žiada prístup, musí stanoviť či
novo-autentizovaná entita je tiež autorizovaná na prístup k zdroju.
o

o

o



Na vykonanie autorizácie sa PDP spolieha na manažment privilégií a manažment
atribútov.
Rozhodnutie politiky umožniť alebo odmietnuť prístup môže vychádzať z jednoduchého
atribútu entity (napríklad atribútu roly) alebo môže vyžadovať kombináciu atribútov
jemnej granularity (napríklad fyzické umiestnenie entity, aktuálnej aktívnej roly entity v
systéme a úrovni oprávnení entity).
Systém manažmentu atribútov využíva digitálny identifikátor (vydaný IDMS) na uloženie
a výber týchto atribútov entity, ktoré sú vyžadované politikou manažmentu privilégií.

Existujú tri významné architektúry manažmentu identity, ktoré sú dostupné na
používanie pri webových službách:
o

Izolovaný manažment identity – je to architektúra používaná väčšinou webových
aplikácií na Internete.






Poskytovatelia webových služieb fungujú aj ako poskytovatelia dokladov a aj poskytovatelia
identity.
Zjednodušuje to manažment pre jedinú službu a vylučuje potrebu TTP (Trusted Third Party),
aby vykonávala funkciu poskytovateľov alebo dokumentov.
Nevýhodou tejto architektúry je to, že každá služba musí poznať doklady a identifikátory
všetkých autorizovaných žiadateľov. V prípade rozsiahlej SAO sa môže stať administrácia
každého poskytovateľa nezvládnuteľná.
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Existujú tri významné architektúry manažmentu identity:
o

Federatívny manažment identity – skupina poskytovateľov súhlasí s tým, že si bude
navzájom uznávať identifikátory používateľov.






o

Centralizovaný manažment identity – poskytovatelia sa spoliehajú na jednu TTP,
ktorá vybaví žiadateľov dokumentami a identifikátormi.









Každý poskytovateľ služby funguje ako poskytovateľ dokumentov a identít pre podmnožinu
žiadateľov.
Vydaním tvrdenia (napríklad autentizačné a atribútové tvrdenia SAML) môže poskytovateľ
služby vybaviť ostatných poskytovateľov nevyhnutnými informáciami o žiadateľovi bez
požadovania, aby sa žiadateľ autentifikoval druhý krát. Toto zjednodušuje manažment identít a
dokumentov pre SOA ako celku, ale vyžaduje individuálne služby dôvery tvrdení medzi
poskytovateľmi.
V jednej SOA v rámci inštitúcii nemusí byť obtiažne pre jednotlivých poskytovateľov dôverovať
jeden druhému, ale asi bude menšia vôľa dôverovať tvrdeniam v prípade, keď SOA zahrňuje
poskytovateľov z rôznych inštitúcií. Žiadateľ v SOA môže dať požiadavku poskytovateľovi a
zadať lubovoľné tvrdenie na získanie prístupu. Je dôležité mať politiku inštitúcie pre takýto typ
údajov, ktoré prekračujú hranice SOA v inštitúcii.

Je podobný na federatívny manažment identity v tom, že poskytovatelia dokladov a identity
vystavia tvrdenia priamo poskytovateľom služieb umožňujúc tak žiadateľom prístup bez druhej
autentizácia.
Individuálni poskytovatelia služieb potrebujú poznať iba poskytovateľa identity.
V SOA medzi inštitúciami by mali byť inštitúcie ochotné dôverovať v prvom rade poskytovateľom
identity partnerskej inštitúcii (viac než ich jednotlivým ponúkaným službám).
Hlavným nedostatkom tejto architektúry je to, že poskytovatelia identity môžu fungovať ako
jediné miesto poruchy (single point of failure). Napríklad v prípade útoku DoS na poskytovateľa
identity nebude možné, aby poskytovateľ akceptoval akúkoľvek požiadavku.

Pri vývoji nových alebo aktualizácii existujúcich SOA je potrebné brať do úvahy
veľkosť SOA a priority inštitúcií. Niektoré z uvedených architektúr nemusia byť
vhodné pre SOA určitej veľkosti a môžu byť v rozpore s politikou inštitúcie.
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Webové služby poskytujú štandardizovaný mechanizmus na komunikáciu a
zdieľanie informácií naprieč hraníc inštitúcií. Bezpečnostne akceptovateľné
webové služby naprieč inštitúcií vyžadujú spôsob na to, aby poskytovatelia
bezpečne identifikovali a poskytovali služby oprávneným žiadateľom a spôsob pre
žiadateľov, aby pomocou nevyhnutných dokladov bezpečne vyvolali webovú
službu.
Bez rámca manažmentu identity je pre webové služby obťažné bezpečne
identifikovať jedna druhú alebo predložiť uznateľné dokumenty.
o

o



Napríklad, inštitúcia A môže používať na identifikáciu webových služieb a jednotlivých
používateľov certifikáty X.509, zatial čo inštitúcia B môže používať na identifikáciu tikety
Kerbera. Ak žiadateľ z inštitúcii B pošle poskytovateľovi z inštitúcii A správu SAOP s
tiketom Kerbera, poskytovateľ nebude schopný autorizovať žiadateľa a prístup
odmietne.
Rámec manažmentu identity webových služieb abstrahuje túto informáciu a umožní
webovým serverom bezpečne identifikovať jeden druhého bez ohľadu na použitú
identifikačnú technológiu. Na realizáciu tejto úlohy stačí, aby inštitúcie mali jednoduchú
množinu webových služieb zabezpečujúcich manažment identity naprieč hraníc
inštitúcií.

Množina webových služieb na manažment identity naprieč hraníc inštitúcií
obsahuje:
o

o

Služby dôvery – tieto služby vydávajú a validujú autentizačné tokeny na používanie
naprieč inštitúcií. Služby dôvery si tiež môžu vymieňať tieto tokeny s lokálnym
poskytovateľom identity.
Autentizačné a validačné služby – tieto služby sú poskytované lokálnymi
poskytovateľmi identity, udeľujú tokeny autentizovaným používateľom a validujú tokeny
predložené službou dôvery.
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Množina webových služieb na manažment identity naprieč hraníc inštitúcií
obsahuje:
o

o

o



Služby mapovania identity a atribútov – často sú obsiahnuté v službách dôvery. Tieto
služby mapujú zadané identifikačné informácie alebo atribúty do lokálnych ekvivalentov.
Služby manažmentu životného cyklu používateľa – umožňujú zriadiť alebo mapovať
identifikačné informácie a atribúty pre používateľa z inej inštitúcie.
Aurorizačné služby – často implementované lokálne pre individuálne služby.
Autorizačné služby môžu spracovať doklady poskytnuté odosielateľom, dopýtať sa
odpovedajúcej bezpečnostnej politiky a určiť či odosielateľovi je dovolené vykonať
požadovanú akciu.

Systémy manažmentu identity môžu poskytnúť tieto abstraktné služby v
rôznych konfiguráciach, niektoré môžu byť explicitné webové služby a iné
môžu byť poskytnuté implicitne.
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