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Περίληψη 

Σκοπός   αυτής  της  διπλωματικής  εργασίας  είναι  η  μελέτη  των  προβλημάτων  
διαλειτουργικότητας  σε  περιβάλλον  Grid , και  η  αποκατάσταση  ασφαλούς  επικοινωνίας  
μεταξύ    της  πλατφόρμας  Globus  Toolkit 4  και  WSRF .NET. Η  πολύπλοκη  δομή  ενός  
τέτοιου  συστήματος  καθιστά   πολύ  δύσκολη  την  εφαρμογή  πολιτικών  ασφαλείας  για  
την  προστασία  της  επικοινωνίας.  Στο  πρώτο  κομμάτι   της  διπλωματικής  
παρουσιάζονται  οι  λύσεις  που  έχουν  προταθεί , με  την  εισαγωγή  πρωτοκόλλων  
σημαντικότερο  εκ  των  οποίων   είναι  το  WS-Security. Το  WS-Security  είναι   ένα  
κομψό  πρωτόκολλο , εύκολα  υλοποιήσιμο ,  το  οποίο  βασίζεται  στη  χρήση  
πιστοποιητικών  Χ.509.  Άλλες  λύσεις  που  έχουν  προταθεί  είναι  το  πρότυπο  WS-
Secure Conversation, το  οποίο  είναι  αρκετά  πιο  “ελαφρύ”  σε  σχέση  με  το  WS-
Security,  καθώς  και  η  “κλασσική”  πλέον  χρήση  του  TLS/SSL. Η  διπλωματική  
συνεχίζεται , περιγράφοντας  την  υλοποίηση  των  ανωτέρω  προδιαγραφών  στις  
πλατφόρμες  του  Globus  και  του  WSRF .NET.  Τέλος,  παρουσιάζονται  τα  
αποτελέσματα  και  τα  συμπεράσματα  από  τα  πειραματικά δεδομένα.  Η  προσπάθεια   
ήταν  να  μπορέσει  να  επιτευχθεί  ασφαλής  επικοινωνία  μεταξύ  Globus  και  WSRF 
.NET,  αλλά  αυτό  τελικά  δεν  ήταν  δυνατό.  Έτσι, παράλληλα  με  την  παρουσίαση  των  
προβλημάτων  που παρουσιάστηκαν, δίνονται  και  κάποιες  σκέψεις  για  τους  λόγους  
αποτυχίας.   
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WS-Security,  WS-Secure Conversation , TLS/SSL, SOAP,  Web  Services. 
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Abstract 

     The objective of this diploma  thesis  is the study of interoperability  issues  in  a  Grid  

environment and the establishment of secure communication between  Globus Toolkit 4 and 

WSRF .NET. The existing challenge refers to the complex structure of the system, which 

makes the application of safety policies  quite difficult. In the first part, solutions ,to the 

aforementioned problems, are presented  through the introduction of security protocols. 

Among these protocols, the WS-Security appears as the most important one. The WS-

Security is an “elegant”, easy to use  protocol, that is based on the use of X.509 certificates. 

Alternative recommended solutions are the protocols WS-Security Conversation, due to 

being much ‘lighter’ compared to WS-Security, and the classic and widely used TLS/SSL 

protocol.  In follow  up, we  present the application of security requirements on Grid 

platforms, like Globus Toolkit and WSRF .NET. Finally, results and conclusions  are 

presented, based on experimental data. Even if the initial objective was to make possible the 

secure communication between Globus and WSRF .NET, that was not feasible  at the end. 

So, apart from a description of the emerged problems, thoughts concerning the reasons of 

failure are offered.  
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1  Εισαγωγή 

1.1 Τεχνολογίες Πλέγματος  

Ως  Υπολογιστικό  Πλέγμα (Computational  Grid)  θεωρούμε  μια  συλλογή  υπολογιστικών  

πόρων, κατανεμημένων  πάνω  σε  ένα  τοπικό  ή  ευρείας  περιοχής  δίκτυο.  Πρόκειται  για   

μια  υποδομή  Υλικού  και/ή  Λογισμικού  οποία  προσφέρει  ανεξάρτητη , ανθεκτική , 

συνεπή  και  φθηνή  είσοδο  σε  υψηλού  επιπέδου  υπολογιστικές  δυνατότητες. 

Το   Grid  είναι  μια  στιβαρή  υποδομή  Δικτύου,  η  οποία  μπορεί  να  υποστηρίξει  πολλές  

παράλληλες  και   «απαιτητικές»  από  πλευράς  υπολογιστικών  πόρων, διεργασίες, οι  οποίες  

πραγματοποιούνται  σε  πολλαπλούς  Εικονικούς  Οργανισμούς ( Virtual  Organizations). 

Έναυσμα  για  την  δημιουργία  των  πρώτων υπολογιστικών  Grid,  αποτελεί  το  Διαδίκτυο , 

το  οποίο  συνδυάζει  έναν μεγάλο  αριθμό  από  πόρους  (resources).  Όπως  ο  Παγκόσμιος  

Ιστός , παρέχει  έναν  πιο  δομημένο  και  εύκολο  τρόπο  για  την  ανάκτηση  πληροφοριών 

μέσα  από  το  Διαδίκτυο , έτσι  και  τα  υπολογιστικά  Grid,  προσπαθούν  να  παρουσιάσουν  

έναν  πιο  «συμπαγή»  τρόπο  για  την  διαχείριση  απομακρυσμένων  πόρων  και  την  

δυνατότητα  καθορισμού  μιας  ποιότητας  υπηρεσίας  ( Quality  of  Service),   πέρα  από  τις  

δυνατότητες  του  ΙΡ. 

Η  βασική  ιδέα  πίσω  από  το  Grid, είναι  η  εκμετάλλευση  των  άεργων (idle)  κύκλων  

ενός  PC.  Έχει  υπολογιστεί  ότι  οι  άεργοι  κύκλοι  ενός  PC  φτάνουν  το  90%  του  

συνολικού.  Έτσι, θα  μπορούσαν  να  θεωρηθούν  ως  ένα  εμπόρευμα (commodity) , το  

οποίο θα  πωλείται  κάτω  από  συγκεκριμένες συμφωνίες  για  το  επίπεδο  της  υπηρεσίας 

(Service Level Agreement – SLA).  Οι   οντότητες  που  λαμβάνουν  μέρος  σε  ένα  σύστημα  

Grid, είναι  ο  ιδιοκτήτης  του  πόρου (Resource owner-RO), ο  καταναλωτής  του  πόρου 

(Resource Consumer-RC)  και  πιθανόν  ένα  «μεσίτης»  για  τον  πόρο (Resource Broker-

RB). 
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Ο  RΟ  μπορεί  να  διαθέσει  τους   πόρους  μέσω  ενός τοπικού  δικτύου  ή  ακόμα  και  μέσα  

από  το  Internet.  Ο  καταναλωτής του  πόρου  χρησιμοποιεί  το  Grid  και  δανείζεται  

κύκλους  μηχανής  από  άεργους  υπολογιστές . Για  να  το  πετύχει  αυτό, χωρίζει  την  

λειτουργία  που  θέλει  να  επιτελέσει  σε  ξεχωριστά  υποπρογράμματα  και  τα  στέλνει  σε  

κατανεμημένα  υπολογιστικά  συστήματα. Τέλος, ο  ιδιότυπος  «μεσίτης», αν  υπάρχει,  

διαθέτει  μηχανισμούς  πρόσβασης  σε  πολλούς  πόρους. Είναι  υπεύθυνος  για  την 

ανακάλυψη  των  διαθέσιμων  πόρων, την  κατάλληλη  δέσμευση τους  για  την  επιτέλεση  

παράλληλων  διεργασιών  και  γενικά  ελέγχει  την  τήρηση  του  συμβολαίου  που  

περιγράφεται  μεταξύ  των  ιδιοκτητών  των  πόρων  και  των  αντίστοιχων  καταναλωτών.    

Κατά  την  πρώτη  περίοδο  ανάπτυξης  των  πρώτων  υπολογιστικών  συστημάτων  Grid,  

συχνά  παραμερίστηκε  η  ανάγκη  για  ασφαλή  επικοινωνία , αφού  πρωταρχικός  στόχος  

ήταν  η  επίτευξη  υψηλής  απόδοσης.  Σήμερα  όμως, με  την  ενδεχόμενη  εμπορική  χρήση  

των  συστημάτων  αυτών, καθίσταται  απαραίτητο  να  ενισχυθούν  οι  πολιτικές  ασφαλείας  

(security  policies). Το  πρόβλημα  της  ασφάλειας  γίνεται  πιο  έντονο, αν  αναλογιστούμε   

τις  ανομοιογένειες  των  συστημάτων  που  αποτελούν  ένα Grid, αφού  π.χ.  οι  υπολογιστές-

κόμβοι  του  δικτύου  μπορεί  να  ανήκουν  σε  διαφορετικές  περιοχές  διαχείρισης, να 

«τρέχουν»  διαφορετικό  λογισμικό   ή   να  συνδέονται  μέσω  δικτύων  διαφόρων  

δυνατοτήτων. 

1.2 Αντικείμενο διπλωματικής 

Η  διπλωματική αυτή  έχει ως  σκοπό  να διερευνήσει  τους  λόγους, για  τους  οποίους  οι  

διάφορες  Grid  πλατφόρμες  δεν  μπορούν  να  επικοινωνήσουν  μεταξύ τους, με ασφαλή 

τρόπο. Αν λάβουμε υπ’ όψιν την δομή ενός Grid, η διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων 

συστημάτων, ώστε να επιτυγχάνουν ασφαλή επικοινωνία,  καθίσταται αναγκαία. Τα 

προβλήματα κυρίως εντοπίζονται στην διαφορετική υλοποίηση του προτύπου ασφάλειας από 

τον κάθε κατασκευαστή. Οι διαφορές, αν και συχνά δυσδιάκριτες, έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στην επιτυχία της επικοινωνίας. Βασικός στόχος της διπλωματικής, ήταν να βρει 

έναν κοινό τρόπο επικοινωνίας, ο οποίο θα γίνεται “κατανοητός” από  τις δύο πιο σημαντικές 

πλατφόρμες Grid και θα λύνει κάθε θέμα διαλειτουργικότητας. Αν και αυτό δεν κατέστη 

δυνατό, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, μπορούν να οδηγήσουν στο μέλλον στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα.  
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1.2.1 Συνεισφορά 

Η συνεισφορά της διπλωματικής συνοψίζεται ως εξής: 

1. Μελετήσαμε τον κώδικα του Globus Toolkit και του WSRF .NET, για να 

κατανοήσουμε τους μηχανισμούς ασφαλείας κάθε πλατφόρμας. Οι μηχανισμοί αυτοί 

παρόλο που ακολουθούν κατά ένα μεγάλο μέρος το πρότυπο, έχουν μικρές διαφορές 

που τελικά, τα καθιστούν ασύμβατα. 

2. Υλοποιήσαμε, με επιτυχία, ασφαλή επικοινωνία μεταξύ “όμοιων” οντοτήτων (δηλ. 

.ΝΕΤ πελάτη με .ΝΕΤ υπηρεσία και Globus πελάτη με Globus υπηρεσία) , για να 

μελετήσουμε τις διαφορές στην δομή των επιτυχών SOAP μηνυμάτων που 

αποστέλλονται από τις δύο πλατφόρμες. 

3. Καταγράψαμε τις διαφορές και τις παρατηρήσεις μας.  

4. Εισαγάγαμε υποθέσεις για τα πιθανά προβλήματα και τις εξετάσαμε πειραματικά. 

5.  Καταλήξαμε  στους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα. 

1.3 Οργάνωση κειμένου 

Στο κεφάλαιο 2 μελετούμε την αρχιτεκτονική (SOA) συστημάτων Grid, και αναφέρουμε τους 

σημαντικότερους μηχανισμούς προτυποποίησης Το κεφάλαιο 3 , εισάγει την έννοια των Web 

Services, τα οποία είναι θεμέλιος λίθος των Grid συστημάτων. Κάποια βασικά στοιχεία 

ασφάλειας της επικοινωνίας δίνονται στο 4ο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο 5, γίνεται μια εισαγωγή 

στο πολύ σημαντικό WS-Security πρωτόκολλο, ενώ στο  κεφάλαιο 6, παρουσιάζουμε τις 

λεπτομέρειες του WSRF. Η ασφάλεια στο Globus Toolkit(GSI) περιγράφεται στο 7ο 

κεφάλαιο, ενώ η ασφάλεια για το WSRF .NET (WSE) στο Κεφάλαιο 8ο. Τέλος στο κεφάλαιο 

9, περιέχεται το πειραματικό μέρος της διπλωματικής, με όλα τα συμπεράσματα και τις 

παρατηρήσεις μας. 
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2 Αρχιτεκτονικές  

Συστημάτων  Grid  

Υπάρχουν  δύο  βασικές  αρχιτεκτονικές πίσω  από  την  οικοδόμηση  κλιμακωτών (scalable)  

Grid: 

 Service-Oriented  Architecture (SOA)  ή  αλλιώς  Αρχιτεκτονική  

προσανατολισμένη  σε  Υπηρεσίες. Η  αρχιτεκτονική  αυτή  συνίσταται   στην  

συνάθροιση( aggregation)  επαναχρησιμοποιήσιμων  προγραμμάτων, τα οποία  

ονομάζουμε  Υπηρεσίες (services).  Tα  services  καλούνται   από  απομακρυσμένους  

πελάτες , πάνω  από  κάποιο  δίκτυο  κατά  τρόπο  ανεξάρτητου  πλατφόρμας  ή  

γλώσσας  προγραμματισμού. 

 Peer to peer (p2p).  Με  τον  όρο  αυτό  εννοούμε  μια  συνάθροιση  ισοδύναμων  

προγραμμάτων , τα  οποία  παρέχουν  κάποια  συγκεκριμένη λειτουργικότητα  και   

έχουν  την  δυνατότητα   να  δανείζουν και να δανείζονται  διάφορους  πόρους  του  

δικτύου.  Χαρακτηριστικά  παραδείγματα  είναι  το  εύρος  ζώνης , υπολογιστική  

ισχύς,  ικανότητα  αποθήκευσης  κτλ.  Μεγάλα  πλεονεκτήματα  της  συγκεκριμένης  

αρχιτεκτονικής  είναι  ο  μεγάλος  βαθμός  κλιμακωσιμότητας (scalability)  και  η  

μεγάλη  αντοχή  στα  λάθη ( fault  tolerance ) 

Παρόλα  τα  πλεονεκτήματα  της  p2p  αρχιτεκτονικής ,  σε  Grid  συστήματα  συνηθίζεται   

να  ακολουθούμε  αρχιτεκτονική  προσανατολισμένη  σε  Υπηρεσίες .  Οι  βασικότεροι  λόγοι  

γι’  αυτό  οφείλονται  στα  ακόλουθα: 

1. Οι  πελάτες  είναι  απλούστεροι (light-weight) , το  οποίο  σημαίνει  ότι    μπορούν   

να  εγκατασταθούν  και  να  συντηρηθούν  και  από  μη έμπειρους  χρήστες,  

«κρύβοντας»  ουσιαστικά  την  πιθανώς  περίπλοκη  υλοποίηση  της  υπηρεσίας. 
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2. Οι  πελάτες  δεν  είναι  τόσο  ισχυρά  συνδεδεμένοι  με  το  υπόλοιπο  σύστημα,  

πράγμα  που  δίνει  την  δυνατότητα  στους  χρήστες  να  κινούνται, να μοιράζονται  

και  να  έχουν  πρόσβαση  στις  υπηρεσίες  από  διαφορετικές  περιοχές. 

3. Ενισχύεται  η  διαλειτουργικότητα  (interoperability)  ,  δημιουργώντας  πρότυπα  

καλώς  ορισμένα  για  την  επικοινωνία  με  απομακρυσμένες  υπηρεσίες. 

4. Διευκολύνεται  η  συντήρηση  των  συστημάτων. 

 

2.1 Σύντομη  ιστορική  αναδρομή  κατανεμημένων  

συστημάτων 

Η  υλοποίηση  service-oriented  αρχιτεκτονικών  για  την  υλοποίηση  κατανεμημένων  

υποδομών  είναι  το  προϊόν   μακρόχρονης  έρευνας  και  βιομηχανικής  εμπειρίας.                                                                 

Οι  κατανεμημένες  εφαρμογές  απαιτούν  πρωτόκολλα  τα  οποία  θα  ορίζουν  τον  

μηχανισμό  επικοινωνίας  μεταξύ  των  δύο  απομακρυσμένων ,  ταυτόχρονων  διεργασιών.  

Παραδοσιακά  υπάρχουν  δύο  μοντέλα  σχεδίασης  πρωτοκόλλων  για  κατανεμημένες  

εφαρμογές:  το  μοντέλο  ερώτησης/απόκρισης (request/response)  και  το  μοντέλο  

Προώθησης  μηνυμάτων   και  Παραμονής  στην  ουρά ( message  passing/queuing ).    Το  

καθένα  από  αυτά  τα  μοντέλα  εμφανίζει  τα δικά  του  πλεονεκτήματα,  και   σε  κάποιο  

βαθμό  είναι  συμπληρωματικά , με  την  έννοια  ότι  το  ένα   μπορεί   να  υλοποιηθεί  βάσει  

του  άλλου.  Για  παράδειγμα, συστήματα  που  στηρίζουν  την  επικοινωνία  τους  στην  

ανταλλαγή  μηνυμάτων (messaging  systems),  μπορούν  να  υλοποιηθούν  με  χαμηλότερου  

επιπέδου  πρωτόκολλα  ερώτησης/απόκρισης.  Παράδειγμα  τέτοιας  υλοποίησης  αποτελεί  

και  το   DCE  της  Microsoft.    Από  την  άλλη, χαρακτηριστικό  παράδειγμα πρωτοκόλλου  

ερώτησης/απόκρισης  είναι  οι  RPC  εφαρμογές  που  υλοποιήθηκαν  από  την  Sun. 

Η  Αρχιτεκτονική  CORBA  , η  οποία  σχεδιάστηκε  από  το  Object  Management  Group, 

είχε  επικρατήσει  για  αρκετά  χρόνια  σαν  ένα  Object  RPC  βιομηχανικό  standard.  

Παρόλο  ,  πού  το  CORBA  μαζί  με  το  DCOM   είχαν  υλοποιηθεί  σε  διάφορες  

πλατφόρμες ,  η  αλήθεια  είναι  ότι  αυτά  τα  πρωτόκολλα  ήταν  εξαρτώμενα  από  την  

Microsoft.  Αν  ήταν  να  αναπτυχθεί  μια  DCOM  εφαρμογή ,  όλοι  οι  συμμετέχοντες  

κόμβοι  έπρεπε  να  ‘τρέχουν’ κάποια  έκδοση  των  Windows. 

Άλλες  προσπάθειες, όπως  το  Java  Remote  Method  Invocation (Java RMI)  από  την  Sun  

απέτυχαν  λόγω  της  αναγκαίας  χρησιμοποίησης  της  Java , ως  γλώσσας  

προγραμματισμού,  κι  έτσι  δεν  τηρείται  ο  κανόνας  της  ανεξαρτησίας  ως  προς  την  

γλώσσα  προγραμματισμού.  Τα  Enterprise  Java  Beans  μέσω  του  J2EE απέτυχαν  να  
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οριστούν  ως  πρότυπα  κυρίως  λόγω  της  αδυναμίας  τους  να  υποστηρίξουν  στιβαρή  

ασφάλεια  σε  επίπεδο  μεταφοράς ,  την  χρησιμοποίηση  πρωτοκόλλων  που  δεν  βασίζονται  

στο  Web  και  στην   έλλειψη  μεθόδων  για μια  αποδοτικότερη  αναπαράσταση  

σημασιολογικών  πληροφοριών  των  υπό  εξέταση  δεδομένων.  

 

2.2 Προτυποποίηση  συστημάτων  Grid 

Η  προτυποποίηση  είναι  αποφασιστικής  σημασίας  για  την  ανάπτυξη  ενός  Grid, αφού  

έτσι  επιτυγχάνεται  η  διαλειτουργικότητα  των  συστημάτων  και  η  εύκολη  

μεταφερσιμότητα  των  προγραμμάτων  ανάμεσα  στις  διάφορες  πλατφόρμες.  Σε  αυτήν  

την  ενότητα  παρουσιάζονται  οι  σημαντικότεροι  οργανισμοί  προτυποποίησης  σχετικά  με  

τα  Grids  και την  ασφάλεια  τους. 

Ο  βασικότερος  οργανισμός  προτυποποίησης  για  το  Grid  είναι  το  Global  Grid  Forum 

(GGF).  To  GGF  ιδρύθηκε  το  1998 , συνεργάζεται  με  βιομηχανίες  και  τα  πρότυπα  που  

εκδίδει  είναι  αποφασιστικής  σημασίας  για  τον  καθορισμό  απαιτήσεων  ασφαλείας  και  

της   αποδοχής  των  απαραίτητων  υποδομών. Αποτελείται  από  ομάδες  εργασίας,  οι  

οποίες  αναπτύσσουν  βέλτιστες  πρακτικές  και  ορίζουν  διάφορες  προδιαγραφές  για  

διάφορα θέματα σχετικά  με  Grid.                                                                                                     

Το  GGF  δημιουργεί  τέσσερις  τύπους  κειμένων :  πληροφοριακά  κείμενα, πειραματικά  

κείμενα,  συστάσεις  και  πρακτικές.  Σήμερα  υπάρχουν  τρεις  ομάδες  εργασίας  που  

ασχολούνται  με  τη  ασφάλεια  των  Grid: 

 Open  Grid  Service  Architecture  Authorization (OGSA  AUTHZ-WG),  της  οποίας  

αντικείμενο  είναι  να  ορίζει  προδιαγραφές  για  την  διευκόλυνση  της  

διαλειτουργικότητας  των  συστατικών  ενός  Grid,  εντός  του  OGSA  framework. 

 Θέματα  σχετικά  με  Firewall (FI-RG) 

 Trusted  Computing (TC-RG) , της  οποίας  σκοπός  είναι  να  εκτιμήσει  πως  οι  

δυνατότητες  ενός  TC  μπορούν να  χρησιμοποιηθούν  στο  πλαίσιο  ενός  Grid. 

Άλλος   σημαντικός  οργανισμός  είναι  ο  OASIS , ο  οποίος  ιδρύθηκε  το  1993  και  

πρόκειται  για  έναν  μη  κερδοσκοπικό  οργανισμό,  που  προωθεί  πρότυπα  κυρίως  για  e-

business.  Ο  OASIS  είναι  υπεύθυνο  για  το  WS-Security   standard,  το  οποίο  αποτελεί  

τη  βάση  για  την  ασφάλεια  κατανεμημένων  εφαρμογών  και  Web  services. 

Εν  συνεχεία,  έχουμε  το  World  Wide Web  Consortium (W3C),  το  οποίο  ιδρύθηκε  το  

1994  και  είναι  ένας  διεθνής  οργανισμός,  που  αναπτύσσει  πρότυπα  και  προωθεί  κοινά  

και  διαλειτουργικά   πρωτόκολλα.  Το 2003 ,  έφτιαξε   την  πρώτη  προδιαγραφή  για  τα  

web  services,  εστιάζοντας  στο  SOAP  και  στο  WSDL. 
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Άλλοι  οργανισμοί  είναι  οι  Distributed Management Task Force,  Internet2, Liberty 

Alliance, Web Service Interoperability Organization και  Enterprise Grid Alliance. 
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3  Web Services 

To 2000,  μια  ομάδα  εταιριών  συμπεριλαμβανομένων  της  Microsoft, IBM,  BEA  

Systems, Intel όρισαν  μια  νέα  σειρά  XML  προτύπων   για  τον  προγραμματισμό  B2B 

(Business To  Business)  εφαρμογών, τα  οποία  και  ονόμασαν  Web  services. Τα  Web  

services  πλέον προτυποποιούνται κάτω  από  την ομπρέλα  του  W3C  και  ήρθαν  στο  

προσκήνιο  σαν  μια  προσπάθεια  ώστε  να  επιλυθούν  προβλήματα  που  είχαν  να  κάνουν  

με  την ασφάλεια  καθώς  και  να  υπερκεραστούν  εμπόδια  σε  σχέση  με  τη  χρήση  των  

παραδοσιακών  Enterprise  Java  Beans .  Ήταν  κατά  κάποιο  τρόπο  συμπληρωματικά  σε  

ήδη  υπάρχοντα  πρότυπα  όπως  το  J2EE,  CORBA, DCOM, RMI ή  Jini. 

Αν  θέλαμε  να  ορίσουμε  ένα  Web  service,  θα  λέγαμε  ότι  είναι  μια  διασύνδεση  

(interface) , η  οποία  περιγράφει  μια συλλογή  μεθόδων  μιας  υπηρεσίας,  οι  οποίες  είναι  

προσβάσιμες  μέσω  δικτύου  με  τη  χρήση  ειδικών   και  τυποποιημένων  XML μηνυμάτων. 

Τα  βασικά  χαρακτηριστικά  των  Web services  συνίστανται  στα  ακόλουθα: 

 Είναι  αυτόνομα  components, τα  οποία  επεξεργάζονται  καλώς  ορισμένα  XML  

μηνύματα 

 Παρέχουν  ένα  καλώς  ορισμένο interface, το  οποίο  περιγράφεται  από  ένα  XML  

έγγραφο,  με  τη  χρήση  της  WSDL (Web  Services  Description  Language).  To  

έγγραφο  αυτό  καλείται  WSDL  συμβόλαιο (contract)  και  περιγράφει  τις  

μεθόδους  τις  οποίες  υποστηρίζει  η  εκάστοτε  υπηρεσία ,  του  τύπους  των  

δεδομένων  που  χρησιμοποιούνται και  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  ένας  πελάτης  

μπορεί  να  επικοινωνήσει  με  αυτές. 

 Παρέχουν  endpoints, στα  οποία  πελάτες  ή  άλλες  υπηρεσίες  μπορούν  να  

συνδεθούν.  Η  πληροφορία  αυτή  δίνεται  μέσω  της  διεύθυνσης της  υπηρεσίας , το  

οποίο  είναι  συνήθως  ένα  URL. 
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Τα  Web  services   είναι  ανάλογα  με  τα  παραδοσιακά  αντικειμενοστρεφή  components,  

στο  σημείο  ότι  έχουν  ένα  καλώς  ορισμένο interface  και  παρέχουν  πρόσβαση  σε  μία  ή  

περισσότερες  μεθόδους.  Η  κύρια  διαφορά  τους  συνίσταται  στο  γεγονός  ότι τα  Web  

services  είναι  πιο  χαλαρά  συνδεδεμένοι  με  τους  πελάτες  τους, απ’  ότι  τα  παραδοσιακά  

αντικειμενοστρεφή ( Οbject  Oriented - OO ) components. Για  παράδειγμα, μια  αλλαγή  στο  

interface  ενός  παραδοσιακού  component, θα  προκαλέσει  το  χτίσιμο  του  πελάτη  της  

υπηρεσίας  από  την  αρχή, καθώς  είναι  ισχυρά  συζευγμένα.  Αντίθετα , στο  περιβάλλον  

των  Web  services,  ο  πελάτης  μπορεί  εύκολα  και  γρήγορα  να  «αναγεννήσει»  τον  

πελάτη  της  αντίστοιχης  Υπηρεσίας , μέσω  του  WSDL  εγγράφου, μιας  και  αυτό  το  

έγγραφο  περιγράφει  πλήρως  την  υπηρεσία.  Η  ιδιότητα  αυτή  καλείται  χαλαρή  σύζευξη  

(loose  coupling) . 

Ένα  ακόμα  μεγάλο  πλεονέκτημα  , όσον  αφορά  τα  Web  Services,  είναι  η  εύκολη  

επεκτασιμότητα  τους,  πράγμα  που  οφείλεται  στο  WSDL  έγγραφο. Ένα  πρακτικό  

παράδειγμα  φαίνεται  στην  περίπτωση  της  υιοθέτησης  κάποιας  πολιτικής  ασφαλείας  για  

κάποια υπηρεσία.  Αν  και  το  SOAP, από  μόνο  του  δεν  μπορεί  να  διατηρήσει  

κατάσταση (stateless), με  τις  κατάλληλες  επεκτάσεις  στο  WSDL  συμβόλαιο, μπορούμε  

να   διαμορφώσουμε το  SOAP  έτσι  ώστε  να  μεταφέρει  επιπλέον πληροφορίες 

(enhancements), για  την  απ’ άκρου  σε  άκρο  ασφάλεια  της επικοινωνίας.  Χαρακτηριστικά  

παραδείγματα  είναι   το  είδος  κρυπτογράφησης  που  θα  χρησιμοποιηθεί ,  η  πολιτική  

ασφαλείας  που  έχει  οριστεί  και  άλλα. 

 

3.1 Στοίβα  των  Web Services 

Το  κλειδί  για  την  διαλειτουργικότητα ,  που  είναι  βασικό  χαρακτηριστικό των  Web  

services  είναι  μια  3-επιπέδων  στοίβα  προτύπων, όπως  εξηγείται παρακάτω.   

3.1.1 ΗΤΤΡ 

Το  ΗΤΤΡ ( Hyper  Text  Transfer  Protocol ) είναι  το   πιο  συνηθισμένο  πρωτόκολλο  

επικοινωνίας  στα  Web  services  αλλά  και  γενικότερα  στο  Web, για  την  επικοινωνία  

πάνω  από  το  TCP/IP . Μπορεί  να  προσφέρει  αναβαθμισμένη  ασφάλεια , αφού  μπορεί  

να  δουλέψει  πάνω  και  από  TLS/SSL.  

3.1.2 SOAP 

To  SOAP ( Simple  Object  Access  Protocol ) είναι  ένα  XML  πρότυπο, το  οποίο  ορίζει  

την  δομή  των  μηνυμάτων, που  ανταλλάσσονται  μεταξύ  απομακρυσμένων  υπηρεσιών. Το  
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SOAP  έχει  την  ευελιξία  να  υποστηριχθεί  και   από  πρωτόκολλα  πέραν  του  HTTP,  όπως  

είναι  το  FTP, το  SMTP  και  άλλα.  Παρόλα  αυτά,  αν  και  φαίνεται  περίεργο , τα  Web  

services,  δεν  απαιτούν  την  χρήση  του  SOAP  για  την  μεταξύ  τους  επικοινωνία ,  αν  και  

είναι  ευκολότερη  με  αυτόν  τον τρόπο. 

3.1.3 WSDL 

To  WSDL ( Web  Service  Description  Language )  είναι  ένα  ΧML  πρότυπο  , μέσω  του  

οποίου  περιγράφονται  με  ακρίβεια  τo  interface  ενός  service.  Η  ύπαρξη του  ,  είναι  

πρωτεύουσας  σημασίας  για  την  επίτευξη  της  διαλειτουργικότητας  στο  περιβάλλον  των  

Web  services,  γι’  αυτό  το  λόγο  η  δομή  του  αναλύεται  περαιτέρω  παρακάτω. 

3.1.4 UDDI 

Το  UDDI  (Universal  Description, Discovery  and  Integration )  είναι  ένα  specification, το  

οποίο ορίζει  τον  τρόπο  οργάνωσης  και  αποθήκευσης  πληροφοριών  σχετικών  με 

επαγγελματικές  Web  services, σε  κατανεμημένους  καταλόγους (registries).  Οι  

πληροφορίες  αυτές  συνήθως  αφορούν  το  WSDL έγγραφο  και  την  URL  διεύθυνση  

κάθε,  υποψήφιας  προς  καταχώρηση,  Υπηρεσίας .  Μέσω  του  UDDI, οι  Υπηρεσίες  αυτές  

δημοσιοποιούνται  ώστε  να  μπορούν   να  γίνουν  προσβάσιμες . 

3.1.5 WS-Security 

Το  WS-Security  είναι  ένα  specification,  το  οποίο  περιγράφει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  

μπορούμε  να  «ενισχύσουμε»  ένα  SOAP μήνυμα , ώστε  αυτό  να  προσφέρει  μεγαλύτερη  

ασφάλεια . Μπορούμε  δηλαδή να  διασφαλίσουμε  την  ακεραιότητα  των  μηνυμάτων  αυτών  

μέσω  της  ψηφιακής  υπογραφής (ΧΜL Digital  Signature) ή  να  προστατεύσουμε  την  

εμπιστευτικότητα  των  μηνυμάτων  μέσω  κρυπτογράφησης.  Οι  μηχανισμοί  αυτοί  μπορούν  

να   εφαρμοστούν  σε  οποιοδήποτε  μοντέλο  ασφάλειας  ,  όπως  το  PKI ( Public  Key  

Interface). 

Οι  πολιτικές  ασφαλείας μπορούν  να  εφαρμοστούν  τόσο  σε  επίπεδο  δικτύου ( TLS/SSL ),  

όσο  και  σε  επίπεδο  μηνύματος (WS-Security). 
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4  Ασφάλεια  

Η  ασφάλεια   αποτελεί  βασικό  κομμάτι  των  σύγχρονων  επικοινωνιών.  Με  τον  όρο  

«ασφαλής  επικοινωνία»  εννοούμε  κάτι  ευρύτερο  από  μια  απλή  

κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση δεδομένων. Μια  επικοινωνία  μπορεί  να  ελεγχθεί ως  

προς  την  ασφάλεια της , στο  αν πληροί  συγκεκριμένες  προδιαγραφές,  βασικότερες  εκ  

των  οποίων  είναι  αυτές της  ιδιωτικής επικοινωνίας (privacy), της  ακεραιότητας του 

μηνύματος (integrity), και  της  πιστοποίησης (authentication).                                                                            

Στην  πράξη , οι  διάφορες  πολιτικές  ασφαλείας απαιτούν  να  πληρούνται  συγκεκριμένες  

προδιαγραφές  κάθε  φορά , πράγμα  που  εξαρτάται  από  τις  ανάγκες  που  εξυπηρετεί  η  

συγκεκριμένη  υπηρεσία. Παρακάτω  περιγράφονται  κάποιες  από  τις  σημαντικές  

απαιτήσεις  που  πρέπει  να  ικανοποιούνται  στο  περιβάλλον  ενός  Grid. 

4.1 Βασικές  Πρακτικές  Ασφάλειας 

4.1.1 Ιδιωτική  Επικοινωνία - Privacy 

Μια  ασφαλής  επικοινωνία  πρέπει  να  είναι  ιδιωτική (private).  Με  άλλα  λόγια  μόνο  ο  

αποστολέας  και  ο  παραλήπτης  πρέπει  να  είναι  στη  θέση  να  κατανοήσουν  τα  μηνύματα  

που  ανταλλάσσονται  κατά  τη  διάρκεια  της  επικοινωνίας.  Αν  κάποιος  τρίτος  

προσπαθήσει  να  εισχωρήσει  στην  επικοινωνία, τότε  η  πολιτική  ασφαλείας  που  έχουμε  

ακολουθήσει,  πρέπει  να  μας  διασφαλίζει  ότι  δεν  θα  μπορεί  να  κατανοήσει  το  

περιεχόμενο  των  μηνυμάτων  αυτών. Αυτό  το  πετυχαίνουμε  συνήθως  με  κρυπτογράφηση. 
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4.1.2 Εμπιστευτικότητα - Confidentiality 

Το  confidentiality ή  ελληνιστί  εμπιστευτικότητα, είναι  έννοια  συγγενής  με  το  privacy.  

Σε  ένα  Grid,  τα  δεδομένα  φυλάσσονται  σε  online  βάσεις  δεδομένων, κι  έτσι  μέσω  του  

confidentiality   διασφαλίζουμε  τα  πνευματικά  δικαιώματα  των  χρηστών  της  υπηρεσίας.  

4.1.3 Ακεραιότητα – Integrity 

Μια  σημαντική  απαίτηση , που  πρέπει  να μπορεί  να  ικανοποιείται  σε  μια  ασφαλή  

επικοινωνία  αφόρα  την  ακεραιότητα (integrity) του  μηνύματος .  Με  τον  όρο  integrity   

εννοούμε  ότι  ο  παραλήπτης  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  γνωρίζει  και  με  σιγουριά , ότι  

το  μήνυμα  που  έλαβε  είναι  ακριβώς  το  ίδιο  με  αυτό  που  έστειλε  ο αποστολέας. Σε  

περίπτωση, δηλαδή,  που  κάποιος  τρίτος  μεταβάλλει  τα  δεδομένα  του  μηνύματος,  ο 

παραλήπτης  θα  είναι  σε  θέση  να  το  καταλάβει και  να  απορρίψει  το  μήνυμα.  

Κατάλληλο  εργαλείο  για  την  επίτευξη  αυτού  του  στόχου  είναι  η  χρήση  

κρυπτογράφησης  δημοσίου  κλειδιού (PKI).                                                                          

4.1.4 Πιστοποίηση - Authentication 

Με  την  πιστοποίηση , προσπαθούμε  να  διασφαλίσουμε  ότι  οι  οντότητες  που  λαμβάνουν  

μέρος  στην  ασφαλή  επικοινωνία, δηλαδή  ο  αποστολέας  και  ο  παραλήπτης , είναι  σε  

θέση  να  αποδείξουν  ότι  πράγματι  είναι  αυτοί  που  ισχυρίζονται.  Με  άλλα  λόγια , πρέπει  

να  είμαστε  σε  θέση  να  διασφαλίσουμε  τους  νόμιμους  χρήστες , ότι  δεν  θα  μπορεί  

κάποιος  τρίτος  να  οικειοποιηθεί την  ταυτότητα  ενός  νόμιμου  χρήστη. Στο  περιβάλλον  

ενός  Grid, το  πρόβλημα του  authentication  είναι  πιο  δύσκολο  λόγω  των  διαφορετικών  

τεχνολογιών  ασφαλείας  και  της  ανομοιογένειας  των  συστημάτων.   

4.1.5 Εξουσιοδότηση - Authorization 

Η  έννοια  της  εξουσιοδότησης  είναι  συγγενής  με  την  πιστοποίηση. Ενώ , λοιπόν, αρχικά  

επιβεβαιώνουμε  ότι  ο  πελάτης  κάποιας  υπηρεσίας  είναι  αυτός  που  ισχυρίζεται  ότι  είναι  

(authentication),  εν  συνεχεία  θα  πρέπει  να  είμαστε  σε  θέση  να  καθορίσουμε  τα  

δικαιώματα  αυτού  του  χρήστη, δηλαδή  τις  ενέργειες  που  μπορεί  να  εκτελεί. 

 

4.1.6 Κλιμακωσιμότητα - Scalability 

Από  την φύση  του  ένα  Grid  πρέπει  να  είναι  εύκολα  κλιμακώσιμο , αφού  συνεχώς  

προστίθενται  πόροι.  Σε κάθε  περίπτωση  πρέπει  να  είναι  γρήγορη  η  ανάνηψη  από  λάθη  
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καθώς   και  η  εύρεση  του  βέλτιστου τρόπου  διαμοιρασμού  των  εργασιών  ώστε  να  

μεγιστοποιείται  η  απόδοση  του  συστήματος. 

4.1.7 Εμπιστοσύνη - Trust  

Η  έννοια  του  trust αφορά  στην  οικοδόμηση  εμπιστοσύνης  μεταξύ  των  διαφόρων  

περιοχών  διαχείρισης  (administrative domains)  που  απαρτίζουν  ένα  Grid, και  τα  οποία  

είναι  πιθανόν  να  ανήκουν  σε  διαφορετικούς  οργανισμούς.  Συνήθως , η  εμπιστοσύνη  

εγκαθιδρύεται  με  την  ανταλλαγή  στοιχείων  πιστοποίησης  (credentials). 

4.1.8 Single sign-on 

Ο  χρήστης  πρέπει  να  έχει  τη  δυνατότητα, πιστοποιώντας  τον  εαυτό  του  μόνο  μια  φορά  

στην  αρχή, να  μπορεί  να  έχει  πρόσβαση  και  σε  άλλα  services  χωρίς  περαιτέρω  

πιστοποίηση. Αυτό  είναι  απαραίτητο όταν  ένας  χρήστης  θέλει  να  έχει  πρόσβαση  σε  

πόρους  με  διαφορετική  διαθεσιμότητα  και  πολιτικές  ασφαλείας. 

4.1.9 Αντιπροσωπεία - Delegation 

Με  την  λειτουργία  του  delegation, ένας  χρήστης  μπορεί  να  εκχωρήσει  μέρος  των  

δικαιωμάτων  του  σε  κάποιο  proxy, το  οποίο  θα  δρα  εκ  μέρους  του  χρήστη. Το  single 

sign-on  βασίζεται  στην  λειτουργία  του  delegation. Γενικά, όμως  αποτελεί  ένα  δύσκολο   

πρόβλημα  από  τη  σκοπιά  της  ασφάλειας, μιας  και  η  απόδοση  δικαιωμάτων  σε  τρίτους  

απειλεί συνολικά  την  ασφάλεια  του  Grid. 

4.1.10   Μη  απάρνηση - Nonrepudation 

Το  nonrepudation  ή  αλλιώς  μη  απάρνηση,  αφορά  στα  μέτρα  που  παίρνουμε  για  να  

διασφαλίσουμε  ότι  κάποιος  χρήστης  δεν  θα  αρνηθεί  μια  ενέργεια  που  πράγματι έκανε.  

Αυτό  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  στο  e-commerce,  αλλά  είναι  πλέον  απαραίτητο  και για  

την  ασφάλεια  ενός  Grid. 

4.1.11   Ανάκληση - Revocation 

Η  έννοια  του  revocation  αφορά  στην  ανάκληση  μιας  οντότητας  ασφαλείας  όπως  ενός  

πιστοποιητικού, η  οποία  δεν  είναι  πλέον  έγκυρη. Σε  αυτή  την  περίπτωση,  ο  

«ιδιοκτήτης»  μιας  τέτοιας  οντότητας  θεωρείται  εφεξής  ως  μη  έμπιστος. 
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4.2 Βασικά  στοιχεία  Κρυπτογραφίας     

Η  λειτουργία της  κρυπτογράφησης (encryption),  περιγράφει  πρακτικά  την  μετατροπή  ενός  

μηνύματος  πληροφορίας  σε  κάποιο  άλλο, κωδικοποιημένο  κατάλληλα,  ώστε  να  υλοποιεί  

συγκεκριμένες  ανάγκες  ασφαλείας.  Ο  μηχανισμός  Κρυπτογράφησης  παίζει  πολύ  

σημαντικό  ρόλο, μιας  και  πάνω  σε  αυτό  βασίζονται , οι  προδιαγραφές  που  εξετάστηκαν  

προηγουμένως. 

Μια  βασική  κατηγορία  αλγορίθμων  που  χρησιμοποιούνται  ευρύτατα  σήμερα  είναι  οι  

αλγόριθμοι  προσανατολισμένοι  σε  κλειδί ή  με  τον  διεθνή  όρο  key-based  αλγόριθμοι.  

Υπάρχει   ένα  κλειδί  κρυπτογράφησης (encryption key), με  το  οποίο  κρυπτογραφούμε  το  

μήνυμα  στην  πλευρά  του  αποστολέα, και  ένα  άλλο  κλειδί, το  κλειδί  αποκρυπτογράφησης 

(decryption key), το  οποίο  υπάρχει  στην  πλευρά  του  παραλήπτη  και  μας  δίνει  το  

αρχικό  μήνυμα.    

Κάποιοι  αλγόριθμοι  χρησιμοποιούν  το  ίδιο  κλειδί  και  για  τις  δύο  λειτουργίες  

κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης  και  αποκαλούνται  συμμετρικοί, ενώ  άλλοι 

διαφορετικό  και  καλούνται   ασύμμετροι.  Κάθε  ομάδα  αλγορίθμων  έχει  τα  

πλεονεκτήματα  και  τα  μειονεκτήματα  της,  αν  και  σήμερα  είναι  πιο  συνήθης  η  χρήση  

ασύμμετρων  αλγορίθμων.  Ο  λόγος  βρίσκεται  στην  αδυναμία  των  συμμετρικών   να  

ικανοποιήσουν  τις  προδιαγραφές  για  integrity  και  authentication, και  στην  δυσκολία  

εύρεσης  αυτού του  κοινού  κλειδιού  για  τον  αποστολέα  και  τον παραλήπτη.   Έτσι, 

στρεφόμαστε  στους  ασύμμετρους  αλγορίθμους  ή  αλλιώς  αλγορίθμους  δημοσίου  κλειδιού,  

όπως  καλούνται επίσης. 

 

4.3 Κρυπτογραφία  δημοσίου  κλειδιού 

Όπως  αναφέρθηκε  και  παραπάνω  ,στην  κρυπτογραφία  δημοσίου  κλειδιού  

χρησιμοποιούνται  δύο  κλειδιά  διαφορετικά  για  τις  λειτουργίες  του  

encryption/decryption.  Τα  δύο  κλειδιά  καλούνται  δημόσιο  και  ιδιωτικό  κλειδί 

αντίστοιχα. Όσον  αφορά   το  ιδιωτικό  κλειδί, αυτό  πρέπει  να  είναι  γνωστό  μόνο  στον  

ιδιοκτήτη  του ,  ενώ  το  δημόσιο  είναι  γνωστό  σε  όλους.  Η  λειτουργικότητα  ενός  

ζεύγους  δημοσίου/ιδιωτικού  κλειδιού  αφορά  στο  ότι  κρυπτογραφείται  από  το  ένα  

κλειδί,  μπορεί  να  αποκρυπτογραφηθεί  στη  συνέχεια  μόνο  από  το  άλλο. 

Στο  βασικό  σενάριο  ασφαλούς  επικοινωνίας, με  τη  χρήση  κρυπτογραφίας  δημοσίου  

κλειδιού,  ο  αποστολέας  κρυπτογραφεί  το  μήνυμα  του  με  το  δημόσιο  κλειδί  του 

παραλήπτη. Με  αυτόν  τον τρόπο ,  είναι  σίγουρο  ότι  μόνο  ο  σωστός  παραλήπτης  θα  
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αποκρυπτογραφήσει  σωστά  το  μήνυμα, καθώς  για  να  γίνει  αυτό , απαιτείται  η  κατοχή  

του  ιδιωτικού  κλειδιού, το  οποίο  είναι  γνωστό  μόνο  στον  ίδιο  τον  αποστολέα. Ο  

αλγόριθμος  κρυπτογράφησης  και  αποκρυπτογράφησης,  βέβαια  πρέπει  να   είναι ο  ίδιος. 

4.3.1 Πλεονεκτήματα  και  Μειονεκτήματα 

Ένα  βασικό  πλεονέκτημα  των  ασύμμετρων  αλγορίθμων, σε  αντίθεση  με  τους  

συμμετρικούς,  είναι  το  γεγονός  ότι  δεν  χρειάζεται  αποστολέας  και  παραλήπτης  να  

συμφωνήσουν  σε  ένα  κοινό  κλειδί, πράγμα  το  οποίο  μπορεί να  αποτελέσει  σημαντικό  

πρόβλημα.  Ο  αποστολέας  απαιτείται  να  έχει  μόνο  το  δημόσιο  κλειδί  του  παραλήπτη  

για  να  στείλει  το  μήνυμα,  και  έτσι  είναι  σίγουρο  ότι  το  περιεχόμενο  του  μηνύματος  

θα  γίνει  γνωστό  μόνο  στον  σωστό  παραλήπτη.  Όλα  αυτά  ισχύουν  με  την  προϋπόθεση  

ότι  ο  παραλήπτης  φυλάσσει  το  ιδιωτικό  του κλειδί  με  ασφάλεια  και  του  γεγονότος  ότι  

είναι  αρκετά  δύσκολο  να  υπολογιστεί  το  ιδιωτικό  κλειδί γνωρίζοντας  μόνο  το  

αντίστοιχο  δημόσιο  κλειδί. 

Ένα  άλλο  βασικό  πλεονέκτημα  των  ασύμμετρων  συστημάτων, είναι  ότι  πράγματι  

μπορούν  να εγγυηθούν  integrity  και  authentication.  

Το  βασικό  μειονέκτημα  της  ασύμμετρης  κρυπτογραφίας, έγκειται  στην  ταχύτητα  

εκτέλεσης, η οποία  είναι  σημαντικά  μεγαλύτερη  σε  σχέση  με  αυτή  των  συμμετρικών  

αλγορίθμων  κρυπτογράφησης.   Αυτός  είναι  βασικά  και   ο  λόγος για  τον  οποίο  σήμερα  

εμφανίζονται υβριδικά κρυπτογραφικά  συστήματα, τα  οποία  συνδυάζουν  τα  

πλεονεκτήματα  των  δύο  προαναφερθέντων. Σε  τέτοια  υβριδικά  συστήματα, υλοποιούμε  

το  authentication με  κρυπτογραφία  δημοσίου  κλειδιού, ενώ  δίνεται  η  δυνατότητα  στα  

δύο  μέρη  της  επικοινωνίας  να  συμφωνήσουν  σε  ένα  κοινό  κλειδί, το  οποίο  καλείται  

session key .  Το  session  key  χρησιμοποιείται  για  την  υπόλοιπη  επικοινωνία, πέραν  του  

authentication, και  βασίζεται  σε  έναν  συμμετρικό  κρυπτογραφικό  αλγόριθμο, ο οποίος  

πετυχαίνει  πιο  γρήγορα  αποτελέσματα. 

4.3.2 Ακεραιότητα  σε  συστήματα  κρυπτογραφίας  δημοσίου  κλειδιού   

Η  ανάγκη  για  την  διασφάλιση  της  ακεραιότητας  των  δεδομένων  σε  ένα  

κρυπτογραφικό  σύστημα  δημοσίου  κλειδιού, πραγματώνεται  με  την  εισαγωγή  των  

ψηφιακών  υπογραφών (digital  signatures).  Η  ψηφιακή  υπογραφή είναι  ένα  μια  

συμβολοσειρά   που  προκύπτει  μετά  από   επεξεργασία  του  μηνύματος  προς  αποστολή.   

Την  συμβολοσειρά  αυτή  την  επισυνάπτουμε  στο  προς  αποστολή  μήνυμα.  Η  διαδικασία   

είναι  ως  εξής: 
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1. Λαμβάνουμε  ως  είσοδο  το  μήνυμα  πληροφορίας και μέσω  ειδικών  αλγορίθμων  

hash, δημιουργούμε  μια  ενδιάμεση  ακολουθία  συμβόλων , την  οποία  καλούμε  

message  digest.   To  message  digest  έχει  μήκος  πολύ  μικρότερο, του  μηνύματος  

πληροφορίας.  Αυτό  που  επιτυγχάνεται  με  την  ανωτέρω  διαδικασία , είναι  ότι  η  

οποιαδήποτε  αλλαγή  στα  περιεχόμενα  του  μηνύματος  πληροφορίας  δίνει  

διαφορετικό  message  digest.                                                                                        

2. Εν  συνεχεία,  το  message  digest   κρυπτογραφείται  με  το  private  key  του  

αποστολέα, και  το   αποτέλεσμα  είναι  η  ψηφιακή  υπογραφή  του  μηνύματος. 

3. Από  τη  στιγμή  που  υπάρχει  η   ψηφιακή  υπογραφή  του  μηνύματος,  ο  

αποστολέας  την  επισυνάπτει  στο  μήνυμα  και  τα  αποστέλλει. 

4. Στη  συνέχεια,  ο  παραλήπτης  χρησιμοποιώντας  το  δημόσιο  κλειδί  του  

αποστολέα , αποκρυπτογραφεί  την  ψηφιακή  υπογραφή  και  παίρνει  το  message  

digest, που  είχε  παραχθεί  από  τον  αποστολέα.  Έπειτα,  υλοποιεί  τον  ίδιο  

αλγόριθμο  hash  με  τον  αποστολέα,  και  παίρνει  ένα  δεύτερο  message  digest. 

5. Ο  παραλήπτης  συγκρίνει  αυτά  τα  δύο ,  και  αν  είναι  ίδια  τότε  είναι  σίγουρος   

ότι  το  μήνυμα  δεν  έχει  υποστεί  καμιά  τροποποίηση  κατά  τη  μεταφορά  του,  

αλλιώς  το  απορρίπτει.                                                                                                                                                       

Με   αυτόν  τον  τρόπο, η  κρυπτογραφία  δημοσίου   κλειδιού  μας   διασφαλίζει    την  

ακεραιότητα   του  μηνύματος.  Είναι  προφανές,  ότι  εκτός   των  άλλων,  μπορούμε  να  

κάνουμε  encryption  και  στην  ίδια  την  πληροφορία, για  να  αυξήσουμε  το  επίπεδο  

ασφάλειας. Συνοπτικά , η  διαδικασία  πιστοποίησης  φαίνεται  στην  Εικόνα 1. 

 

                                      Εικόνα 1: Διαδικασία πιστοποίησης δημοσίου κλειδιού 
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4.4 Ψηφιακά  Πιστοποιητικά 

Το  ψηφιακό  πιστοποιητικό  είναι  ένα  ψηφιακό  κείμενο,  το  οποίο  συνδέει  ένα  δημόσιο  

κλειδί  με  έναν  συγκεκριμένο  ιδιοκτήτη.  Το πιστοποιητικό  υπογράφεται  ψηφιακά  από  

μια  ανεξάρτητη  οντότητα,  η  οποία  καλείται  certificate  authority (CA). Τα CAs  εκδίδουν  

διαφορετικούς  τύπους  πιστοποιητικών, τα  οποία  πετυχαίνουν  συγκεκριμένο  σκοπό.  

Μάλιστα,  η  ψηφιακή  υπογραφή  του  πιστοποιητικού  προκύπτει  με  το  ιδιωτικό  κλειδί  

του  CΑ, για  να  μπορούμε   να  ελέγξουμε  την  ακεραιότητα  του  πιστοποιητικού.  

Ο  λόγος  που χρησιμοποιούμε  πιστοποιητικά  είναι  η  διασφάλιση  της  πιστοποίησης. Ένας  

αποστολέας, υπογράφοντας  το  μήνυμα  του  με  το  ιδιωτικό  του  κλειδί και  

επισυνάπτοντας  το   πιστοποιητικό  του  κατά  την  αποστολή  του  μηνύματος,   βοηθάει  τον  

παραλήπτη  να  επιβεβαιώσει  ότι  το  μήνυμα  πράγματι  εστάλη  από  τον  σωστό  

αποστολέα.  Ο  παραλήπτης  θα  πάρει  το  δημόσιο  κλειδί  από  το  πιστοποιητικό , και  θα  

ακολουθήσει  την  διαδικασία  που  περιγράφεται  παραπάνω  για  να  πιστοποιήσει  τον  

αποστολέα.                            

Ένα  σημαντικό  θέμα  ,  είναι  το  πως  και  γιατί  θεωρούμε  ένα  πιστοποιητικό  ως  έγκυρο 

ή  αλλιώς  το  εμπιστευόμαστε.   Αυτό   συνεπάγεται  ότι  πρέπει  να  εμπιστευόμαστε  και  το  

certificate  authority που  έκανε  sign  το  πιστοποιητικό.  Γενικά ,  δεν  υπάρχει  κάποιος  

σίγουρος   και  γρήγορος   αλγόριθμος, ο  οποίος  να  υποδεικνύει  αν  μπορούμε  να  

εμπιστευτούμε  κάποιο  CA  ή  όχι.  Συνήθως,  ορίζουμε  μόνοι  μας  μια  λίστα  με  CAs,   τα  

οποία  εμπιστευόμαστε.  Βέβαια , υπάρχουν  και  κάποια  πολύ  γνωστά   CAs, όπως  της  

Verisign,  τα  οποία  θεωρούμε  ότι  είναι  έγκυρα  εξ’ αρχής. 

4.4.1 Χ.509  Πιστοποιητικό 

Μια  βασική   κατηγορία  πιστοποιητικών  είναι  αυτά  που  ακολουθούν  το  Χ.509  format. 

Τα  Χ.509  πιστοποιητικά  περιέχουν  ιδιότητες,  υποχρεωτικές  και  προαιρετικές,  τα  οποία  

ταυτοποιούν  τον  ιδιοκτήτη  του  χρήστη: 

 Version  number: Η  έκδοση  του  πιστοποιητικού. 

 Serial  Number: Ο  μοναδικός  σειριακός  αριθμός  του  πιστοποιητικού. 

 Signature algorithm ID: Ο  αλγόριθμος  που  χρησιμοποιήθηκε  για  να  δημιουργήσει  

την  ψηφιακή  υπογραφή. 

 Issuer  name:  Το  όνομα  της  οντότητας  που  εξέδωσε  το  πιστοποιητικό. 

 Validity period:  Το  διάστημα κατά  το  οποίο  το  πιστοποιητικό, θεωρείται έγκυρο. 

 Subject  Name:  Το  όνομα  της  οντότητας  που  χρησιμοποιεί  το  πιστοποιητικό. 

Τυπικά  αναφέρεται  σε  ένα  άτομο, έναν  οργανισμό κ.α. 
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 Subject  public  Key  algorithm:  Ο  αλγόριθμος  δημοσίου  κλειδιού. 

 Issuer  unique  identifier: Ο  κωδικός  του  «εκδότη»  του  πιστοποιητικού. 

 Subject  unique  identifier: Ο κωδικός  του subject.   

 Extensions:  Επεκτάσεις , ώστε  να  αποθηκεύονται  επιπλέον  πληροφορίες  όπως  το  

Key  Usage  ή  Alternative  Names. 

Το  ζεύγος  του  ψηφιακού  πιστοποιητικού   και  του  αντίστοιχου  ιδιωτικού  κλειδιού, (το  

οποίο  κρατά  κρυφό  ο  ιδιοκτήτης  του  πιστοποιητικού)  καλούνται  user  credentials. 

Ο   τρόπος  με  τον  οποίο  αποθηκεύονται  οι  πληροφορίες  στο  πιστοποιητικό , φαίνονται  

στο  παρακάτω  παράδειγμα: 

 

 

Οι  πληροφορίες  δηλαδή  χωρίζονται  με  κόμμα  και  σύμβολα  σημαίνουν  τα  εξής: 

 Ο :     Οργανισμός   που  χρησιμοποιεί  το  πιστοποιητικό 

 ΟU:   Μονάδα  του  οργανισμού  

 CN:   Το  όνομα  του  χρήστη 

 C:      Χώρα    

Τα  Χ.509  πιστοποιητικά  έχουν  διάφορες  εφαρμογές  όπως  στο  SSL, σαν  WS-Security  

X.509 Binary  Security  Token, καθώς  και  στο  IPSec. 

4.4.2 Δομή  των  CAs 

Θα  ήταν  καλό  να  αναφέρουμε  ότι  η  δομή  των  CAs  είναι  ιεραρχική.  Υπάρχει  ένα  root  

CA, το  οποίο  πιστοποιεί  προφανώς  τον  εαυτό  του (είναι  self-signed ) . Όλα  τα  υπόλοιπα  

CAs, βρίσκονται  ιεραρχικά  κάτω από  το  root, δημιουργώντας  ένα  δέντρο  από  CAs.  

Όλοι  οι  οντότητες  που  συμμετέχουν  στην  επικοινωνία  εμπιστεύονται  το   root  CA,  και  

για  να  θεωρηθεί  έγκυρο  το  πιστοποιητικό που παρουσιάζεται, πρέπει  να  υπάρχει  ένα  

μονοπάτι  πάνω  στο  δέντρο, που  θα  ξεκινάει  από το  root  CA και  θα  καταλήγει  με  

έγκυρα  βήματα  στο  CA  του  πιστοποιητικού.  Μάλιστα, για  να  επιταχυνθεί  αυτή  η  

διαδικασία,  συνήθως  κάνουμε  trust, και  άλλα  CAs,  πέραν  του  root,  τα  οποία  προφανώς  

βρίσκονται  σε  ένα  επίπεδο κατώτερο  αυτού. Τα πλεονεκτήματα   αυτής  της  ιεραρχικής   

δομής  είναι  ότι ένα  τέτοιο  σύστημα  είναι  εύκολα  κλιμακώσιμο (scalable , η  διαδικασία  

πιστοποίησης  είναι  μιας  κατεύθυνσης (unidirectional)  αφού  κινούμαστε  από  την ρίζα  στα  

φύλλα  και  έτσι  το  path  validation  είναι  σχετικά  μικρό (τάξης  Ο(logn)).   

Από  την  άλλη,  η  χρήση  ενός  μόνο  CA, ως  root  trust  point  κρύβει  σημαντικούς  

κινδύνους. Αν  για  παράδειγμα , το  root  CA  καταρρεύσει (compromised), τότε  τίθεται  σε  

O=National  Technical  University  Of  Athens, OU=Department  Of  Computer  

Science,  CN=Thanos  Papaoikonomou 
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κίνδυνο  όλο  το  σύστημα.  Εκτός  αυτού, ίσως να  μην  και  δυνατόν  να  υπάρχει  μόνο  ένα  

root CA (π.χ.  για  λόγους  πολιτικούς).  Μια  λύση, θα  ήταν  να  εμπιστευόμαστε  πολλαπλά  

root CAs  αντί  για  ένα  και  μοναδικό,  αλλά  κάτι  τέτοιο  θα  απαιτούσε  πολύ  κόπο  κατά  

την  εισαγωγή  μιας  καινούριας  CA  ή  την  διαγραφή  μιας  compromised CA,  καθώς  όλοι  

οι  χρήστες  πρέπει  να  ενημερωθούν  για  κάθε  αλλαγή.                                                                                                           

Γι’  αυτό  το  λόγο  έχουν  προταθεί  και  εναλλακτικές  δομές οργάνωσης  των  CAs.    Έτσι,  

έχουμε  ένα  μοντέλο,  το οποίο  καλείται web-of-trust, στο  οποίο   τα  PKIs  συνδέονται  

ομότιμα (peer)  μεταξύ  τους  δημιουργώντας έτσι  ένα  πλέγμα.  Τα  πλεονεκτήματα  ενός  

τέτοιου  μοντέλου  είναι  ότι  αντίθετα  με  το  ιεραρχικό  μοντέλο,  η  διαδικασία  

πιστοποίησης  δεν  είναι  μιας  κατεύθυνσης  αφού  κάθε  CA   πιστοποιεί  και  πιστοποιείται  

από  κάθε  γειτονικό  του,  και  έτσι  είναι  πιο  ανθεκτικό  σε  single-point  failure, όπως  

συμβαίνει  με  το  ιεραρχικό  μοντέλο.  Μεγάλο  μειονέκτημα  όμως  είναι  ότι  το  μέγεθος  

του  path  validation  μπορεί  να  προκύψει  πολύ  μεγάλο  ή  αδικαιολόγητα  πολύπλοκο.                                                                                   

Μια  άλλη  εναλλακτική,  είναι  η  δημιουργία  μιας  γέφυρας  από  CAs  ή  αλλιώς  ένα  

Bridged  CA. Σε αυτή  τη  λύση, όλα  τα  root CAs  μπορούν  να  επικοινωνήσουν  μεταξύ  

τους  μέσω  μιας  νοητής  γέφυρας.  Έτσι  με  πολυπλοκότητα O(n),  μπορούμε  να  κάνουμε  

το path  validation, ψάχνοντας  παράλληλα  σε  κάθε  δέντρο με  ρίζα  το  κάθε  CA.  Είναι  

προφανές ότι  μια  τέτοια  λύση  είναι  ο  συνδυασμός  του  ιεραρχικού  και  του  μοντέλου  

web-of-trust, το  οποίο  ανέφερα προηγουμένως.     Ένα  βασικό  πλεονέκτημα  είναι  ότι  αν  

κάποιο  root CA γίνει  compromised  για  κάποιο  λόγο, τότε  μπορεί  πολύ  εύκολα  να  

αφαιρεθεί.  Το  κύριο  μειονέκτημα  αυτής  της  λύσης  είναι  ότι  απαιτεί  πολύ  μεγαλύτερη  

υποδομή  από  τις  άλλες  δύο.   
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5       WS –Security 

To  WS-Security  είναι  ένα  Web  service  standard, το  οποίο  εκδόθηκε  πρώτη  φορά  από  

την  Microsoft  τον  Οκτώβριο  του  2001. Τον  Απρίλιο  του  2002, η IBM με  την Microsoft  

δημοσίευσαν  από  κοινού  ένα  έγγραφο με  τίτλο  “Security  in  a  Web  Services  World”.  

Αυτό  το  κείμενο   περιέγραφε  ένα  security  framework  για  Web  Services, εκ  των  οποίων  

το  πρώτο  είναι  το  WS-Security. Μεταγενέστερα  αυτού  είναι  και  άλλα specifications  

όπως  WS-Trust, WS-Policy, WS-SecureConversation, WS-Federation  όπως  και  τα WS-

Privacy, τα  οποία  όμως  είναι  ακόμα  αδημοσίευτα.  Το  2002, το  specification  που  

αφορούσε  το  WS-Security  εστάλη  στο  OASIS, με  σκοπό  να  δημιουργηθεί  ένα  ειδικό  

group, το  οποίο  θα  ασχολούνταν  περαιτέρω  με  την  ανάπτυξη  του  συγκεκριμένου  

standard.  Πλέον, το  WS-Security  είναι  από  τα  πιο  σημαντικά  για  την  ανάπτυξη  του  

Grid  computing. 

Η  βασική  επιδίωξη  του  WS-Security  αφορά  στην  ασφαλή  μεταφορά  των  SOAP  

μηνυμάτων  που  ανταλλάσσονται. Μεταξύ  άλλων,  ορίζονται  security  tokens  για  SOAP 

μηνύματα  και  τρόποι  με  τους  οποίους  αυτά  μπορούν  να  κρυπτογραφηθούν (XML-

Encryption)  και  να  «υπογραφούν» (XML-Signature). 

Μέσω  του  WS-Security, ορίζονται  κατάλληλα  elements,  ώστε  να  μπορούμε  να  

μεταφέρουμε  πληροφορίες  για  τα  security  tokens  μέσα  σε  SOAP  μήνυμα. Πάνω  από  

αυτά,  υπάρχει  ένα  επαρκώς αφηρημένο  μοντέλο (για  λόγους  interoperability), το  οποίο   

διαχωρίζει   τις  υπάρχουσες  τεχνολογίες, που  αφορούν  την  ασφάλεια  μέσω  των  claims  

και  των  tokens,  που  χρησιμοποιεί  η  καθεμιά.  Με  τον  όρο  claim,  εννοούμε  οτιδήποτε  

συνδέει  ένα  υποκείμενο  με  μια  ιδιότητα, π.χ.  μια  ταυτότητα (identity), και το  οποίο  

μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  τον  έλεγχο  της  πρόσβασης  σε  έναν  πόρο.  Ένα  token  

είναι  η   ΧML  αναπαράσταση  μιας  πληροφορίας  ασφάλειας, όπως  ένας  κωδικός  ή  ένα   

Χ.509  πιστοποιητικό.  Διάφορα, λοιπόν,   specifications  στηρίζονται  σε  αυτές  τις  έννοιες, 
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και  προσπαθούν  να  τυποποιήσουν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  μπορεί  κάποιος  να  ζητήσει  

security  tokens,  πως τα  tokens  αυτά  συνδέονται  με  μια  συγκεκριμένη  ταυτότητα  και  

άλλα. Μια  γενικά  άποψη  για  το  WS-Security  standard  φαίνεται  στην  Eικόνα  2. 

                                         
Εικόνα  2: Το  μοντέλο  του  WS-Security 

Η  ανάγκη  για  διαλειτουργικότητα  μεταξύ  domains, τα  οποία  ακολουθούν  διαφορετικές  

τεχνολογίες  ασφαλείας,  είναι  σημαντικά  τόσο  για  τα  Web  services  όσο  και  για  τα  

Grids,  και  οι  λύσεις  που  δίνονται  είναι συναφείς. Το WS-Security  παρέχει  το  

απαιτούμενο  επίπεδο  αφαίρεσης, ώστε  εταιρίες  με  διαφορετικές  πολιτικές  ασφαλείας  να  

επικοινωνούν  με  ασφάλεια  με  τη  χρήση  του  SOAP. 

Το  WS-Security  specification  ορίζει  τρόπους  με  τους  οποίους, η ακεραιότητα  και  η  

εμπιστευτικότητα  των  SOAP  μηνυμάτων  διατηρείται  ακόμα  κι  αν  μεταξύ  service  και  

client  παρεμβάλλονται  τρίτοι , οι  οποίοι  με  τη  σειρά  τους  μπορούν  να  ασκούν  τις  

δικές  τους  λειτουργίες  ασφαλείας  πάνω  στο  μήνυμα.  Με  την  βοήθεια  specifications  

όπως  WS-Trust  και  WS-Policy,  ορίζουν  επακριβώς  τον  τρόπο  έκδοσης  των  security  

tokens. Όπως  φαίνεται  βέβαια  και  στο  παραπάνω  διάγραμμα , κάθε  specification  

εξαρτάται  από  τους  «προκατόχους»  του.  Με  άλλα  λόγια,  το  SOAP  που  είναι  

ανεξάρτητο  του  τρόπου  μεταφοράς  των  μηνυμάτων  βρίσκεται  στη  βάση  της  στοίβας.  

Το  WS-Security  «πατάει»  στο  SOAP,  με  τη  δυνατότητα  να  κρυπτογραφεί  και  να  

υπογράφει  κομμάτια  του  SOAP , μέσω  των  XML-Signature  και  XML-Encryption,  

καθώς  επίσης  και  να  «εσωκλείει»  security  tokens  μέσα  σε  ένα  SOAP  μήνυμα.   

Για  να  περιγραφεί  επαρκώς  η  ασφάλεια  σε  ένα  περιβάλλον  Grid, συνδυάζονται  αρκετά  

ΧΜL  standard  από  το  περιβάλλον  των  Web  Services.  Αρχικά,  το  XML-Signature ,το  

οποίο  είναι  θεμέλιος  λίθος  του  WS-Security. Το  XML-Signature  εξασφαλίζει  την  

ακεραιότητα  των  δεδομένων, και  χρησιμοποιείται  επίσης  για    authentication  και  

nonrepudation. Το  WS-Security  περιγράφει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο ,  το  XML  Signature  

εισάγεται  μέσα  στο  SOAP  μήνυμα. Εν  συνεχεία,  το  XML-Encryption , το  οποίο  

ικανοποιεί  τις  απαιτήσεις  εμπιστευτικότητας  απ’  άκρο  σε  άκρο.  Η  ευέλικτη  δομή  του  
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SOAP  δίνει  την  δυνατότητα  κρυπτογράφησης  συγκεκριμένων  «κομματιών»  του  

μηνύματος.  Έτσι  μέσω  συγκεκριμένων  XML  elements  στην  επικεφαλίδα  του  

μηνύματος,  μπορούμε  να  εμφανίσουμε  τα  κρυπτογραφημένα  δεδομένα  καθώς  και  

πληροφορίες  για  το  κλειδί  κρυπτογράφησης. Το  WS-Trust  standard,  δημιουργήθηκε  

ώστε  να  μπορούν, οι ίδιες οι εφαρμογές  να  κατασκευάζουν  ασφαλείς  τρόπους  μεταφοράς  

των  μηνυμάτων.  Ορίζονται  επεκτάσεις, οι  οποίες  βασίζονται  στο  WS-Security,  

παρέχοντας  ένα  framework για  την  δημιουργία  και  χρήση  tokens, για  τον  έλεγχο  των 

trusts,  και  για  την  δημιουργία  και  την  εγκατάσταση  σχέσεων  εμπιστοσύνης  μεταξύ  των  

συμβαλλόμενων  μερών.  Μέσω  του  standard  αυτού  ικανοποιούνται  απαιτήσεις  των  

delegation  και  impersonation.                

Σημαντική  εξέλιξη  αποτελεί  και  η  εμφάνιση  του  WS-Secure Conversation, το  οποίο  

στηρίχτηκε  πάνω  στο  WS-Security  και  WS-Trust  για  να  προσφέρει  ασφαλή  

επικοινωνία  μέσω  μηνυμάτων.  Το  WS-Secure Conversation  είναι  σχεδιασμένο  για  το  

επίπεδο  του  SOAP μηνύματος  και  κατά  κάποιο  τρόπο , «προσομοιώνει»  την  λειτουργία  

του  SSL/TLS  σε  επίπεδο  SOAP. Καθώς  δεν  ορίζεται  η  έννοια  του  session  για  τα  

SOAP  μηνύματα,  το  WS-Secure Conversation  επιτρέπει  στον  πελάτη  και  την  υπηρεσία  

να  πιστοποιηθούν  μεταξύ  τους, εγκαθιστώντας  ένα  security  context,  το  οποίο  

χρησιμοποιεί  session  keys, derived  keys  και  per-message  keys.  Αρχικά , χρησιμοποιείται  

ασύμμετρη  κρυπτογράφηση  ώστε  να  οριστεί  ένα  συμμετρικό  κλειδί,  το  οποίο  με  τη  

σειρά  του  θα  κρυπτογραφήσει  τα  μηνύματα  πληροφορίας  που  ανταλλάσσονται  μεταξύ  

service  και  client,  αποφεύγοντας  message-level  authentication.  Το  πλεονέκτημα  από  

πλευράς  απόδοσης  είναι  προφανές.  Το  WS-Secure Conversation  standard  θα  αναλυθεί  

εκτενέστερα  παρακάτω. 

Τέλος,  καλό  θα  ήταν  να  αναφερθεί  και  το  WS-Policy  standard. Το  WS-Policy  

περιγράφει  μέσω  μιας  κατάλληλα  δομημένης  γραμματικής  τις  δυνατότητες,  τις  

απαιτήσεις  και  τα  γενικότερα  χαρακτηριστικά  ενός  Web  service. Έτσι, ορίζεται  το  

πλαίσιο,  εντός   του  οποίο  αλληλεπιδρούν  ο  πελάτης  και  η  υπηρεσία.  Με  το  WS-

Policy, ρυθμίζονται  και  οι  πολιτικές  ασφαλείας,  αφού  μπορούμε  να  ορίσουμε  τον  τύπο  

των  tokens  που  δέχεται   η  υπηρεσία  μας  καθώς  και τους  υποστηριζόμενους  

αλγορίθμους  κρυπτογράφησης  και  ψηφιακών  υπογραφών. 

5.1 Ασφάλεια  web  services  σε  περιβάλλον  SOA 

Η  ασφάλεια  σε  ένα  περιβάλλον  SOA  παρουσιάζει  πολλές  προκλήσεις. Οι  διάφοροι  

παραδοσιακοί  μηχανισμοί  άμυνας  δεν  μπορούν  να  παράσχουν  μια  ολοκληρωμένη  λύση  

έξω  από  τα  όρια  ενός  καλά  ορισμένου  περιβάλλοντος, όπως  συμβαίνει  σε  ένα  Grid.  
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Επιπλέον, στην  βιομηχανία  της  Πληροφορικής,  οι  διάφορες  εταιρίες  κατασκευάζουν  

προϊόντα  που  είναι  συχνά  μη  συνεργαζόμενα  με  άλλα  ανταγωνιστικών  εταιριών. 

 

5.1.1 Δομή  ενός  secure  SOAP  μηνύματος 

Ακολουθεί  ένα  παράδειγμα  ενός  SOAP  μηνύματος, στο  οποίο  έχουν  εφαρμοστεί  οι  

απαιτήσεις  του  WS-Security.  To  παράδειγμα  αυτό  έχει  αντληθεί  από  το  αντίστοιχο  

specification του OASIS  για  το WS-Security 1.0. 

 

(001) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
(002) <S11:Envelope xmlns:S11="..." xmlns:wsse="..." xmlns:wsu="..." 
             xmlns:xenc="..." xmlns:ds="..."> 
 (003) <S11:Header> 
(004) <wsse:Security> 
(005) <wsu:Timestamp wsu:Id="T0"> 
(006) <wsu:Created> 
(007) 2001-09-13T08:42:00Z</wsu:Created> 
(008) </wsu:Timestamp> 
(009) 
(010) <wsse:BinarySecurityToken ValueType="...#X509v3" wsu:Id="X509Token"   
           EncodingType="...#Base64Binary"> 
(011) MIIEZzCCA9CgAwIBAgIQEmtJZc0rqrKh5i... 
 (012) </wsse:BinarySecurityToken> 
(013) <xenc:EncryptedKey> 
(014) <xenc:EncryptionMethod   
       Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5"/> 
(015) <ds:KeyInfo> 
(016) <wsse:KeyIdentifier EncodingType="...#Base64Binary"   
      ValueType="...#X509v3">MIGfMa0GCSq... 
(017) </wsse:KeyIdentifier> 
(018) </ds:KeyInfo> 
(019) <xenc:CipherData> 
(020) <xenc:CipherValue>d2FpbmdvbGRfE0lm4byV0... 
 (021) </xenc:CipherValue> 
(022) </xenc:CipherData> 
(023) <xenc:ReferenceList> 
(024) <xenc:DataReference URI="#enc1"/> 
(025) </xenc:ReferenceList> 
(026) </xenc:EncryptedKey> 
(027) <ds:Signature> 
(028) <ds:SignedInfo> 
(029) <ds:CanonicalizationMethod  Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-     
      exc-c14n#"/> 
(030) <ds:SignatureMethod  Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-  
       sha1"/> 
(031) <ds:Reference URI="#T0"> 
(032) <ds:Transforms> 
(033) <ds:Transform  Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> 
(034) </ds:Transforms> 
(035) <ds:DigestMethod  Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
(036) <ds:DigestValue>LyLsF094hPi4wPU... 
(037) </ds:DigestValue> 
(038) </ds:Reference> 
(039) <ds:Reference URI="#body"> 
(040) <ds:Transforms> 
(041) <ds:Transform  Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> 
(042) </ds:Transforms> 
(043) <ds:DigestMethod  Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
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(044) <ds:DigestValue>LyLsF094hPi4wPU... 
(045) </ds:DigestValue> 
(046) </ds:Reference> 
(047) </ds:SignedInfo> 
(048) <ds:SignatureValue> 
(049) Hp1ZkmFZ/2kQLXDJbchm5gK... 
(050) </ds:SignatureValue> 
(051) <ds:KeyInfo> 
(052) <wsse:SecurityTokenReference> 
(053) <wsse:Reference URI="#X509Token"/> 
(054) </wsse:SecurityTokenReference> 
(055) </ds:KeyInfo> 
(056) </ds:Signature> 
(057) </wsse:Security> 
(058) </S11:Header> 
(059) <S11:Body wsu:Id="body"> 
(060) <xenc:EncryptedData Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
             wsu:Id="enc1"> 
(061) <xenc:EncryptionMethod 
            Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledescbc"/> 
(062) <xenc:CipherData> 
(063) <xenc:CipherValue>d2FpbmdvbGRfE0lm4byV0... 
(064) </xenc:CipherValue> 
(065) </xenc:CipherData> 
(066) </xenc:EncryptedData> 
(067) </S11:Body> 
(068) </S11:Envelope> 
 

Η  επικεφαλίδα  του  μηνύματος  εκτείνεται  μεταξύ  των  γραμμών  (003)  και  (058).  

Εσωτερικά  αυτής, υπάρχει  το  <wsse:Security>  block, το  οποίο  περιέχει  όλες  τις  

security-related  πληροφορίες  του  μηνύματος.  Το  block  αυτό  αφορά  τις  γραμμές (004)  

έως  (057). 

Στις  γραμμές  (005)-(008)  υπάρχουν  οι  πληροφορίες  για  το  Timestamp,  και  

συγκεκριμένα  ορίζεται  η  ώρα  δημιουργίας  του.  Τα  Timestamps  προστίθενται  σε κάθε  

εξερχόμενο  SOAP  request  από  τον  αποστολέα  και  βοηθούν  στον  αποκλεισμό  

unauthorized  μηνυμάτων. Ο  πελάτης  μπορεί  να  επιλέξει  ένα  χρονικό  διάστημα , μέσα  

στο  οποίο  το  μήνυμα  είναι  έγκυρο.  Αυτό  μειώνει  τον  κίνδυνο  εμφάνισης  ενός  replay  

attack  αφού  όταν  κάποιος  τρίτος , μη  εξουσιοδοτημένος  χρήστης  υποκλέψει  το  μήνυμα,  

προσπαθώντας  να  το  ξαναστείλει  αρκετές  φορές, δεν  θα  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  για  

πολλή  ώρα. 

Οι  γραμμές  (010) – (012)  περιγράφουν  το  security  token, το  οποίο  συνδέεται  με  το  

μήνυμα. Στο  συγκεκριμένο  παράδειγμα  χρησιμοποιείται  ένα  Χ.509  πιστοποιητικό  

κωδικοποιημένο  σε  Base64, αλλά  υπάρχουν  και  άλλες  επιλογές  όπως  ένα  Kerberos  

ticket.  Στην  γραμμή (011)  δίδεται  η  κωδικοποιημένη  τιμή  του  πιστοποιητικού.   

Στις  γραμμές  (013)-(026)  προσδιορίζουν  το  κλειδί  που  χρησιμοποιείται  για  την  

κρυπτογράφηση  του  σώματος (body)  του  μηνύματος.  Αφού  πρόκειται  για  ένα  

συμμετρικό  κλειδί, δίνεται  σε  κωδικοποιημένη  μορφή. Η γραμμή (014)  ορίζει  τον  

αλγόριθμο  που  χρησιμοποιείται  για  να  κρυπτογραφηθεί  αυτό  το  κλειδί, ενώ  οι  γραμμές  
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(015)-(018)  προσδιορίζουν  έναν  identifier  του  κλειδιού  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  

κρυπτογράφηση  του  συμμετρικού  κλειδιού.  Στις  γραμμές  (019)-(022)  φαίνεται  ακριβώς  

η   κωδικοποιημένη  μορφή  του  συμμετρικού  κλειδιού. Τέλος, οι  γραμμές (023) - (025)  

εντοπίζουν  το  κρυπτογραφημένο  κομμάτι  του  SOAP  μηνύματος  που  χρησιμοποιεί  το  

συμμετρικό  κλειδί.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  κρυπτογραφείται  μόνο  το  body  του  

μηνύματος(id=”enc1”). 

Οι  γραμμές  (027)-(056)  προσδιορίζουν  την  ψηφιακή  υπογραφή. Σε  αυτό  το  παράδειγμα, 

η  υπογραφή  εξάγεται  βάσει  ενός  Χ.509  πιστοποιητικού. Οι γραμμές (028) – (047)  

περιγράφουν  επακριβώς  το  τι  υπογράφεται  ψηφιακά.  Οι  γραμμές  (048) - (050)  δίνουν  

την  πραγματική  τιμή  της  υπογραφής. Οι  γραμμές  (052) – (054)  υποδηλώνουν  το  κλειδί  

που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  υπογραφή.  Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση,  το  Χ.509  

πιστοποιητικό  συμπεριλαμβάνεται  στο   μήνυμα  στις  γραμμές  (010)–(012) , πράγμα  που  

δηλώνεται  ρητά  στην  γραμμή  (053). 

Το  body  του  μηνύματος  εκτείνεται   μεταξύ  των  γραμμών  (059) – (067). Πιο  

συγκεκριμένα, οι γραμμές  (060)-(066)  αναπαριστούν  τα  κρυπτογραφημένα  δεδομένα  Η  

γραμμή  (061)  προσδιορίζει  τον  αλγόριθμο  κρυπτογράφησης,  ενώ  οι  γραμμές (063)-(064)  

παρουσιάζουν  την  πραγματική  τιμή  του ciphertext. 

 

5.1.2 Σύντομη  Επισκόπηση  του  WS-Secure Conversation 

Το  πρότυπο  του WS-Secure Conversation  επιτρέπει  στα  web  services  και  τους  πελάτες  

να  εγκαθιδρύσουν  ένα  βέλτιστο  και  ασφαλές  κανάλι  επικοινωνίας   κατά  τη  διάρκεια  

μιας  συνεδρίας. Η  επικοινωνία  αυτή  βασίζεται  σε  security  tokens, τα  οποία  

χρησιμοποιούνται  για  να  κρυπτογραφήσουν  και  να  υπογράψουν  ψηφιακά  όλα  τα  

επόμενα  SOAP μηνύματα  που  ανταλλάσσονται  μεταξύ  υπηρεσίας  και  πελάτη.  Αυτή  η  

διαδικασία  περιλαμβάνει  ένα  επιπλέον  κόστος  σε  διακίνηση  πληροφορίας, αλλά  μόλις  

εγκαθιδρυθεί  το  κανάλι, τότε  ο  πελάτης  και  η  υπηρεσία  ανταλλάζουν  ένα  ελαφρύ 

(lightweight) , υπογεγραμμένο  security  token, το  οποίο  βελτιστοποιεί  την  παράδοση  των  

μηνυμάτων  σε  σχέση  με  την  χρήση  συνηθισμένων  security  tokens, όπως  στο  WS-

Security. 

Η  λειτουργία  του  Secure Conversation  είναι  ανάλογη  με  την  επικοινωνία  που  

αναπτύσσεται  πάνω  από  το  HTTPS  πρωτόκολλο. Το  HTTPS  εγκαθιδρύει  , και  αυτό, 

ένα  ασφαλές  κανάλι  για  την  διάρκεια  μιας  συνεδρίας  και  παύει  να  ισχύει  με  την  λήξη  

της  συνεδρίας. Πάντως,  μια  κύρια  διαφορά  τους  είναι  το  ότι  το  HTTPS  δεν  

χρησιμοποιείται  πρακτικά  για  πιστοποίηση  πελάτη  ενώ  αντίθετα  για  το  secure  

conversation  το  υλοποιεί. 
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Μια  σύνοδος  βασισμένη  στο  secure Conversation  έχει  τα  ακόλουθα  χαρακτηριστικά: 

 Μπορεί  να  υλοποιηθεί  πάνω  σε  μια  πληθώρα security  tokens, 

συμπεριλαμβανομένων  των  Username  Tokens  και  των  Χ.509  πιστοποιητικών. 

 Χρησιμοποιεί  έναν  αφιερωμένο  service  token  provider, για  να  δημιουργήσει  ένα  

υπογεγραμμένο  service  context  token, το  οποίο  είναι ένα  ελαφρύ  proxy  

ασφαλείας. 

 Προσφέρει  ασφαλή  επικοινωνία  κατά  την  διάρκεια  μιας  συνεδρίας. 

 Προσφέρει  την  βέλτιστη  απόδοση  για  επικοινωνίες  βασισμένες  σε  συνεδρίες, 

όπου  ανταλλάσσονται  πολλαπλά  μηνύματα  μεταξύ  πελάτη  και  υπηρεσίας. 

Η  διαφορά  μεταξύ  του  secure  conversation  και  της  συνήθους ανταλλαγής  μηνυμάτων 

(μέσω  WS-Security  και  WS-Policy)  είναι  στο  ότι  υπάρχει  ένα  πρότυπο  framework  

ασφαλείας , το  οποίο  εγκαθιδρύει  μια  πολιτική  ασφαλείας , πάνω  στην  οποία  πρέπει  να  

προσαρμοστούν  όλοι  οι  πελάτες  της  υπηρεσίας. Όμως ,  το  secure conversation  έχει  μια  

πιο  δυναμική  όψη.  Ο  πελάτης  και  η  υπηρεσία  μπορούν  να  εκκινήσουν  ένα  ασφαλές  

κανάλι  μόνο  όταν  χρειάζεται .  Στην  Εικόνα  3,  παρουσιάζεται  η  βασική  λειτουργία  του  

WS-Secure Conversation. Η  διαδικασία  είναι  ως  εξής: 

 Ο  πελάτης  εκκινεί  την  λειτουργία  του  secure conversation,  ζητώντας  από  τον  

STS  provider  ένα  security  context  token. Ο πελάτης  μπορεί  να  υπογράψει  την  

αίτηση  του με ένα  οποιοδήποτε security  token,  όπως  ένα  Username Token  ή  ένα  

Χ.509  πιστοποιητικό. 

 Ο  STS  provider  εξακριβώνει  την  ακεραιότητα  του  υπογραφόμενου  μηνύματος, 

που  φέρει  την  πληροφορία  για την  αίτηση  και  δημιουργεί  ένα  security  context  

token, το  οποίο  αποστέλλει  στον  πελάτη. Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι   τον  ρόλο  

του  STS  provider  μπορεί  να  τον  παίξει  είτε  η  ίδια  η  υπηρεσία  είτε  κάποια  

Τρίτη  ανεξάρτητη  οντότητα. Το  security  context  token  που  επιστρέφεται  από  το  

STS  καλείται  request security token (RST).  Ο  πελάτης  μπορεί  να  εξάγει  το  

security  context  token  από  το  RST. 

 Ο  πελάτης  εκδίδει  ένα  ασφαλές  αίτημα  προς την  υπηρεσία  χρησιμοποιώντας  το  

security  context  token. 

 Η  υπηρεσία  εκδίδει  μια ασφαλή  απάντηση  προς  τον  πελάτη  χρησιμοποιώντας  

το  security  context  token. 
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                         Εικόνα 2: Bασική  λειτουργία  του  WS-SecureConversation 



 

28 
 

6 WSRF και WS-

Notification 

Το 2002-2003, το OGSI (Open Grid Service Architecture)  κάτω  από  την  γενικότερη  

επίβλεψη  του  OGSA, προσπάθησε  να  συνδυάσει   “παραδοσιακές” πλατφόρμες  για  την  

υλοποίηση  του  Grid  Computing,  όπως  το  Globus  και  το  Legion,  με  την  αναδυόμενη  

τεχνολογία  των  Web  Services.  Το  OGSI  προσπάθησε  να  εκμεταλλευτεί  τα  XML 

πρωτόκολλα, που  συναντάμε  στα  Web  Services. 

Το  OGSI  εμφανίστηκε  το  2003  αλλά  γρήγορα  αντικαταστάθηκε  από  το  WSRF.   Ο  

λόγος  της  αποτυχίας  βρισκόταν  στο  γεγονός , ότι  τα  Grid  services  που  μπορούσαν  να  

δημιουργηθούν  στο  πλαίσιο  του  OGSI  δεν   ήταν  «καθαρά»  Web  Services,  ή  για  να  

είμαστε  πιο  ακριβείς  δεν  ήταν  υποσύνολο  των  Web  Services.  Με  άλλα  λόγια,  ένα  

OGSI-συμβατή  service  δεν  μπορούσε   να  επικοινωνήσει  με  ένα  μη-συμβατό  OGSI  

service.  Το  OGSI  απαιτούσε  τροποποίηση  του  WSDL, το  οποίο  μετονομαζόταν  σε  

Grid-WSDL (GWSDL).  Γι’ αυτό  το  λόγο,  κάποια  εμπορικά  και  μη  εργαλεία  , που  

χρησιμοποιούνταν  για   τα  Web  services, δεν  ήταν  πλέον  συμβατά  και  έπρεπε  να  

δημιουργηθούν  άλλα  από  την  αρχή. 

Τον  Ιανουάριο  του  2004,  μια  ομάδα  από  την  ΙΒΜ  και  την  Globus  Alliance  εισήγαγε  

το  Web  Services  Resource  Framework (WSRF), σαν  μια  προσπάθεια  να  

επαναπροσδιοριστούν  κάποιες   προδιαγραφές  του  OGSI, ώστε  να  είναι  συμβατά   με  την  

πραγματικότητα , των  αναδυόμενων  τότε, Web  Services.  Ο  βασικός  στόχος  πίσω  από  το  

WSRF, ήταν  η  διατήρηση  της  κατάστασης.  Στο  περιβάλλον  των  απλών  Web  Services, 

η  κατάσταση  δεν  διατηρείται  ή  αν  χρειάζεται  να  γίνει  κάτι  τέτοιο, τότε  αυτό  γίνεται  

σε  ανώτερο  επίπεδο  όπως  το επίπεδο  Εφαρμογής.  Η  βασική  διαφορά, δηλαδή,   WSRF  

και  OGSI , βρίσκεται  στο  ότι  το  WSRF  δεν  απαιτεί  τροποποίηση  των   ήδη  υπαρχόντων  
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εργαλείων  των  Web  Services    σε  αντίθεση  με  το  OGSI, όπως  αναφέρθηκε  πριν.  Τα  

Grid  services, που  δημιουργούνται  με  το  WSRF,  είναι  Web  Services, με  κάποια  

επιπλέον  χαρακτηριστικά, ώστε  να  μπορεί  να  διατηρείται  η  κατάσταση. 

6.1 WSRF  

Το  βασικό  κίνητρο  για  την  ανάπτυξη  του  WSRF  ήταν  να  βρεθεί  ένας  μηχανισμός  

ώστε  να  διατηρείται  η  κατάσταση.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο  εισάγεται  και   η  έννοια  του  

WS-Resource.  Ως  WS-Resource  εννοούμε  τον  συνδυασμό  ενός  Web  service  και  ενός  

πόρου  που  έχει  τη  δυνατότητα  να  διατηρεί  την  κατάσταση  του.  Χαρακτηριστικά: 

  

WS-Resource  =  Web  Service  +   stateful  resource 

 

Ένα  WS-Resource  περιγράφεται  από  ένα  XML  κείμενο (schema), το  οποίο  

«συνοδεύεται»  από  το  port type  της  υπηρεσίας  και  διευθυνσιοδοτείται  από  ένα  WS-

Addressing EndpointReference (ΕPR).  Το  WSRF  περιγράφει  μεθόδους,  οι  οποίες   

επιτρέπουν  αλληλεπιδράσεις  με  τα  WS-Resources  όπως  η  δημιουργία  ερωτημάτων, η  

διαχείριση  του  χρόνου  ζωής  ενός  WS-Resource,  η  ομαδοποίηση  και  άλλα.  Το  WSRF  

προέρχεται  ουσιαστικά  από  το  OGSI,  τροποποιώντας το  κατάλληλα  ώστε  να  είναι πιο  

συμβατό  με  τα  standard  των  Web  services.  Μπορούμε  να  σκεφτούμε  το  OGSI , σαν  

κατανεμημένα  αντικείμενα, τα  οποία  προσαρμόζονται  στα  πρότυπα  των  Web  services,  

ενώ  το  WSRF  είναι  πολύ  απλά    Web  Services, με  έναν  ιδιαίτερο  χειρισμό  της  

κατάστασης.  Έτσι,  το  OGSI  μπορούμε  να  αλληλεπιδράσει  μόνο  με  “Grid  Services” , τα  

οποία ήταν  εξ’  ορισμού  OGSI-compliant.   

Στο  WSRF  έχουν τυποποιηθεί  τα  ακόλουθα  specifications. Το  WS-ResourceProperties  

ορίζει  το  πως  WS-Resources  μπορούν  να  περιγραφούν  από  Resource Property  XML  

έγγραφα,  τα  οποία  μπορούν  να  ερωτηθούν  και  να  τροποποιηθούν.  Τα  έγγραφα  αυτά  

είναι  μια  απεικόνιση  της  κατάστασης  του  WS-Resource  χωρίς  να  είναι  ισοδύναμα  με  

αυτή.    Το  WS-ResourceLifetime  ορίζει  μηχανισμούς  καταστροφής   των  WS-Resources 

(δεν  υπάρχει  αντίστοιχος  μηχανισμός  για  την  δημιουργία).  Το  WS-ServiceGroups  ορίζει  

πως  συλλογές  από  Web  Services  και  WS-Resources,  μπορούν  να  αναπαρασταθούν  και  

διαχειριστούν.  Το  WS-BaseFaults  ορίζει  έναν  τυποποιημένο  τρόπο  αναφοράς   των  

σφαλμάτων (exceptions)  που  προκύπτουν.  Ένα  άλλο  υποψήφιο  specification,  το  οποίο  

βρίσκεται  ακόμα  σε  ερευνητικό  στάδιο  είναι  και  το  WS-Resource Renewable  Reference,  

το  οποίο  θα  ορίζει  το  πως  EndpointReferences  που  έχουν  άκυρα,  μπορούν  να  

«ανανεωθούν».  
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Τέλος,  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  και  το  WS-Notification  specification.  Το  WSRF  χωρίζει  

το  WS-Notification  σε  τρείς  ομάδες:  WS-BaseNotification (η  απλούστερη  μορφή),  WS-

BrokeredNotification (επιτρέπεται  σε  τρίτες  οντότητες  πέραν  των  producers  και  

consumers  να  συμμετέχουν  στην  διαδικασία,  παρέχοντας  έναν  μεγαλύτερο  βαθμό  

αφαίρεσης), και   WS-Topics. 

6.2 WSRF.NET 

Το  WSRF .NET είναι  μια  πλατφόρμα  ανάπτυξης  WSRF-compliant services  πάνω  στην  

πλατφόρμα  .ΝΕΤ  της  Microsoft.  Δημιουργήθηκε  από  μια  ομάδα  φοιτητών  και  

καθηγητών  στο  πανεπιστήμιο  της  Virginia.  Ο  στόχος  αυτού  του  project, ήταν  η  

δημιουργία  μιας  πλατφόρμας  για  intra-  και  inter-enterprise  Grids, βασισμένη  εξ’  

ολοκλήρου  στο  .ΝΕΤ.  Το  WSRF.NET  χρησιμοποιεί  υπάρχοντα  εργαλεία  της  Microsoft   

όπως   ο  IIS  server, ASP.NET  καθώς   και  το  Visual  Studio .NET, σε  αντίθεση  με  το  

προγενέστερο  OGSI.NET.  Μια  γενική  εικόνα  για  την  αρχιτεκτονική  του  WSRF.NET  

φαίνεται  στην  παρακάτω  εικόνα. 

Το  WSRF .NET είναι  μια  πλατφόρμα  ανάπτυξης  WSRF-compliant services  πάνω  στην  

πλατφόρμα  .ΝΕΤ  της  Microsoft. Οι  δημιουργοί  ενός  τέτοιου  service  περιγράφουν  την  

λειτουργικότητα  του  χρησιμοποιώντας  .ΝΕΤ  μεταβλητές  ως  metadata.  Εν  συνεχεία, τα  

διάφορα  εργαλεία  που  υπάρχουν  στο  WSRF.NET, επεξεργάζονται  αυτήν  την  

πληροφορία , μετατρέποντας  έτσι  ένα  απλό web  service  σε  ένα  WSRF-compliant  web 

service.  Η  αρχιτεκτονική  του  WSRF.NET  φαίνεται  και  στο  παρακάτω  σχήμα. 

 

Εικόνα 3: Aρχιτεκτονική  του  WSRF.NET 
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Σύμφωνα  με  το  σχήμα, το  request  του  πελάτη  γίνεται  αποδεκτό  από  τον  IIS,  και  στη  

συνέχεια  ο  IIS  το  στέλνει  στο  ASP.NET.  Μέσα  στο  ASP.NET  υπάρχει  ένα  “wrapper”  

web  service, το  οποίο  τελικά  δέχεται  το  μήνυμα. Το  ASP.NET  κάνει  deserialization  στο  

μήνυμα, «περνώντας»  το  και από  το  Web  Services  Enhancements (WSE)  pipeline,  

καλώντας   τελικά  την  σωστή  συνάρτηση  που  φαίνεται  στο  μήνυμα. 

Μέρος  της  λειτουργικότητας  του  “wrapper” service, που  ανεφέρθη  παραπάνω, αποτελoύν  

η  σωστή  επεξεργασία  του  EndpointReference  καθώς  και  η  παροχή  ενός  

προγραμματιστικού  interface  για  το   εκάστοτε  WS-Resource.  Η  υλοποίηση  των  WS-

Resources  γίνεται  κυρίως  μέσω  του  ADO.NET  της  Microsoft. Πριν  το  “wrapper”  

service  αρχίσει  την  εκτέλεση  της  κατάλληλης  μεθόδου, το  αντικείμενο,  το  οποίο  

περιγράφεται  από  τα  ReferenceProperties  του  EPR,  φορτώνεται  από  την   βάση  

δεδομένων. Το  αντικείμενο  αυτό,  είναι  προσβάσιμο  από  την  μέθοδο  του  web service, 

σαν  να  ήταν  μεταβλητή  της  ίδιας  της  κλάσης  του  web  service.  Μόλις  , η  εκτέλεση  

της  μεθόδου  περατωθεί, τότε  το  “wrapper”  service  αποθηκεύει  την  καινούρια  τιμή  στην  

βάση  δεδομένων.  Το  τελικό  αποτέλεσμα  σειριοποιείται  σε  ένα  SOAP  μήνυμα  από  το  

ASP.NET, και επιστρέφεται  μέσω  του  IIS  στον  πελάτη. 

Η  ασφάλεια  του  WSRF .NET  βασίζεται  εξ’ ολοκλήρου  στα  Web  Service  Enhancements  

(WSE)  της  Microsoft.  To  WSE  περιλαμβάνει  specifications  όπως  τα  WS-Security, WS-

SecureConverstation  και  WS-Policy  καθώς  και  άλλα.  Αφού  τα  WSRF.NET  services  

είναι  απλά  Web  services , που  τρέχουν  κάτω  από  το  ASP.NET, τότε  όλα  τα  

χαρακτηριστικά  του  WSE  είναι  διαθέσιμα  και  γι’ αυτά.  

Στον  κώδικα  του  WSRF.NET   η  ιδιότητα  [Resource]  χρησιμοποιείται  για  να  δηλώσει  

ποια  μέρη  ενός  service  συγκροτούν  ένα  WS-Resource.  Είναι  σημαντικό  να  σημειωθεί   

ότι   ακόμα  και  διεργασίες(processes)  του  λειτουργικού  συστήματος,  μπορούν  να  

θεωρηθούν  ως  Resources. 

Παρά  το  γεγονός  ότι  το  WSRF  δεν  ορίζει  τον  τρόπο  κατασκευής  WS-Resources, το  

WSRF.NET  ορίζει  μια   κατάλληλη  Create  μέθοδο  στην  βιβλιοθήκη  του.  Το  πώς  ένα  

service  θα  καλέσει  την  συνάρτηση  Create   εξαρτάται  από  τον  προγραμματιστή  του  

service.  Μια  επιλογή  είναι  η  άμεση  κλήση  μέσω  του  Web  service  interface, ενώ  μια  

άλλη  λύση  είναι  η  κλήση  μιας  ενδιάμεσης  συνάρτησης, η  οποία  με  την σειρά  της  θα  

καλέσει  την  μέθοδο  Create. 

Μετά  τον  ορισμό  του  WS-Resource, o  προγραμματιστής  του  web  service, πρέπει  τυπικά  

να  ορίσει  τα  Resource  Properties  του  WS-Resource  και  το   Resource  Property  

Document  είναι  μια  λύση  σε  αυτό.  Το  WSRF.NET  επιτρέπει  στον  προγραμματιστή  να  

ορίσει  elements  του  RPD  με  τη  χρήση  της  ιδιότητας  [ResourceProperty]. Όταν  η  τιμή  

ενός  ResourceProperty  πρέπει  να  υπολογιστεί  δυναμικά, ο προγραμματιστής  μπορεί  να  
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θέσει  ένα  ResourceProperty  ορίζοντας  ως  μια  απλή  .ΝΕΤ  μεταβλητή  μέσω  μιας  

μεθόδου  “getter”.  Επιπλέον, μπορούν  να  οριστούν  και  “setter”, τα  οποία  μπορεί  να  

καλέσει  ένας  πελάτης  μέσω  SetResourceProperty  requests.  Το  σύνολο  των  αναφορών  

όλων  των  [ResourceProperty]  δομούν  το  RPD . Το  WSRF.NET έχει  την δυνατότητα  να  

παραγάγει  το  RPD schema, το   οποίο  είναι  ένα  XSD  document, και  να  το ενσωματώσει  

μέσα  στο  WSDL  contract. 

Τα  διάφορα  services  δομούνται, πιθανώς,  από  πολλά  port types, τα  οποία  είτε  ορίζονται  

μέσα  στο  WSRF ([WSRFPortType])  είτε  από  τον  προγραμματιστή  του  service. Η  

απόδοση  port types  σε  ένα  service  υποδηλώνει  σύνθεση  συναρτήσεων, πόρων  και  των  

αντίστοιχων  Resource Properties.  Το  αποτέλεσμα  αυτό  επιτυγχάνεται  μέσω  τριών  

μηχανισμών. Αρχικά, μέσω  του  [WebMethod]  ορίζονται  μέρη  του  port type  ενός  service. 

Δεύτερον, μέσω  του [Resource]  ορίζονται  τα  συστατικά  ενός  WS-Resource  και  τέλος  

μέσω  του  [ResourceProperty]  ορίζονται  τα  elements  ενός  RPD. 

Κάτι  που  θα  έπρεπε  να  σημειωθεί  είναι  ότι  τα  WSRF .NET services, είναι  στην  ουσία  

ASP.NET  services, τα  οποία  με  την  σειρά  τους  είναι  web services, που  φιλοξενούνται  

στον  IIS.  Ο  μηχανισμός  του  WSRF .NET  δημιουργεί  ένα  “wrapper” web  service  από  

το  αρχικό  web  service  σε  συνδυασμό  με  τον  τύπο  των  πορτών  που  ο  

προγραμματιστής  επέλεξε  να  συμπεριλάβει  στο  service.  Αυτό  το  wrapper  service  τρέχει  

στην  συνέχεια   κανονικά  μέσω  του  ASP.NET  worker  process. Ο  IIS  server  στέλνει  

ΗΤΤΡ  requests  στο  τελικό  service, το  οποίο  καλεί  εσωτερικά  μια  μέθοδο  στο  port type,  

η  οποία  είτε  έχει  οριστεί  από  τον  προγραμματιστή  είτε  έχει  υλοποιηθεί  από  το  WSRF 

.NET.  Πριν  κληθεί  η  σωστή  μέθοδος, το  wrapper  service  εξάγει  το  EndpointReference  

από  το  <Το>  element  του  εισερχόμενου  SOAP  μηνύματος, για  να  μπορεί  να  επιλέξει  

το  σωστό  WS-Resource  που  θα  «φορτώσει».   Η  ανάκτηση  της  κατάστασης  γίνεται  από  

την  βάση  δεδομένων  και  βασίζεται  στον    μοναδικό  identifier,που  βρίσκεται  στο  

<ReferenceProperties>  element  του  EPR. Τελικά,  το  αποτέλεσμα  από  την  κλήση  της  

μεθόδου, γίνεται  serialized  και  θα  επιστραφεί  στον  πελάτη  μέσω  του  ASP.NET/IIS. 

Το  WSRF .NET  υλοποιεί  τα  WS-Resources, χρησιμοποιώντας  οποιαδήποτε  ODBC-

compliant  βάση  δεδομένων (MSDE,MySQL,MSSQL). Οι  μεταβλητές  κατάστασης  των  

WS-Resources, φορτώνονται  κατά  την  κλήση  της  συνάρτησης  και  μετά  το  πέρας  αυτής 

αποθηκεύονται  εκ  νέου   στην  βάση  δεδομένων. Αυτή  η  υλοποίηση  του  WS-Resource  

αναφέρεται   σαν  “WS-Resource as state” abstraction, αφού  το  WS-Resource  δεν  είναι  

τίποτε  άλλο  από  ένα  σύνολο  μεταβλητών  που  το  περιγράφουν.  To  WSRF .NET  

υποστηρίζει  και  την  υλοποίηση  του  WS-Resource σαν  “WS-Resource  as  service”  

abstraction , όπου  Windows  processes  αναπαριστώνται  ως  WS-Resources. 
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7  Ασφάλεια  στο  Globus  

Toolkit – GSI 

 

Το  Grid  Security  Infrastructure (GSI)  υλοποιεί τις  απαιτήσεις  ασφαλείας  ενός  Grid  στην  

πλατφόρμα  του  Globus.  Χρησιμοποιεί  public  key  cryptography(PKI)   και   αποτελείται  

από  μια  ομάδα  command-line  εργαλείων  για  την  διαχείριση  των  certificates, Java  

κλάσεων  για  την  ευκολότερη  παραμετροποίηση των  πολιτικών   ασφαλείας  και  άλλες  

υπηρεσίες  υψηλοτέρου  επιπέδου. Κάποια  από  τα  χαρακτηριστικά   του  GSI, αφορούν  τα 

παρακάτω: 

 Δυνατότητα  για  message-level  και   transport-level  security. 

 Πιστοποίηση (authentication) με  τη  χρήση  Χ.509  πιστοποιητικών. 

 Διάφορα  σενάρια  χρήσης , όσον  αφορά  το  authorization. 

 Credential delegation και Single Sign-On (SSO) δυνατότητες. 

Το  GSI  σχεδιάστηκε  για  να  λύσει  θέματα  ασφάλειας  στο  Globus, και  βασίζεται  σε  

RSA  αλγορίθμους  κρυπτογράφησης, χρησιμοποιώντας  πρότυπα (Χ.509v3)  για  την 

κωδικοποίηση  credentials  για  λόγους  ασφαλείας, και  επομένως  επιτρέπει  ασφαλή  

επικοινωνία  και   πιστοποίηση  πάνω  από  ένα  κοινό  ανοιχτό  δίκτυο.  Πρακτικά, το  GSI 

είναι  μια  συγκεκριμένη  υλοποίηση  της  OGSA-based  αρχιτεκτονικής  ασφάλειας . 

Παρακάτω  παρουσιάζονται  κάποια  χαρακτηριστικά  του  GSI: 

 Authentication:  Το  GSI  ορίζει  ένα  συγκεκριμένο  credential  format, το  οποίο  

βασίζεται  στα  Χ.509  πιστοποιητικά.  Ένα  Χ.509  πιστοποιητικό  σε  συνδυασμό  

με  το  αντίστοιχο  private  key , αποτελούν  μια  μοναδική  ομάδα  credentials, τα  
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οποία  χρησιμοποίει  κάθε  Grid  οντότητα   για  να  πιστοποιήσει  τον  εαυτό  της  σε  

άλλες  Grid  οντότητες. 

 Identity  Federation: Το  GSI  δίνει  την  δυνατότητα  να  διαλειτουργούν  οι  

διάφοροι  μηχανισμοί  ασφαλείας. Για  παράδειγμα , το  GSI  που  χρησιμοποιεί  

identity  credentials  βασισμένα  στα Χ509, μπορούν  να  «μεταφράσει»  Kerberos  

tickets.  Έτσι , αν  ένα  οργανισμός  είναι  δομημένος  πάνω  σε  Kerberos  tickets, 

τότε  αυτός  μπορεί  να  επικοινωνήσει  με  μια  άλλα  Grid  οντότητα , χωρίς  μεγάλη  

προσπάθεια. 

 Dynamic  entities  and  delegation:  Το  GSI  εισάγει  την  έννοια  των  proxy  

certificates, όπου  ένας  χρήστης  μπορεί  δυναμικά  να  προσδώσει  μια  νέα  Χ509   

ταυτότητα  σε  μια  οντότητα, η  οποία  και  θα  δρα  εκ  μέρος  του  χρήστης, έχοντας  

κάποια  συγκεκριμένα  δικαιώματα. 

 Message-level  security :  Το  Globus  χρησιμοποιώντας  τα  security  specifications  

των  Web  services,   επιτρέπει  την  μεταφορά  και  γενικότερα  τον  χειρισμό  

κρυπτογραφημένων  μηνυμάτων  πάνω   στο  δίκτυο.    

 

7.1  Πιστοποίηση  στο  GSI 

To GSI υποστηρίζει τρεις διαφορετικούς τρόπους authentication: 

 Μέσω  Χ.509  πιστοποιητικών:  Καθένα  από  τα  τρία  schemes που  εξετάστηκαν  

παραπάνω  μπορούν  να  βασιστούν σε  Χ.509  πιστοποιητικά. 

 Username  and  password:  Ίσως  η  πιο  απλή  και  η  πιο  παλιά  πολιτική  έχει  να  

κάνει  με  τη  χρήση  username  και  password. Όμως  μια  τέτοια  λύση, δεν  μας  

επιτρέπει  να  χρησιμοποιήσουμε  χαρακτηριστικά  όπως  privacy, integrity  και  

delegation.  

 Anonymous  Authentication:  Αυτή  η  μέθοδος  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  μόνο  

από  πελάτες , οι  οποίοι  θέλουν  να  διατηρήσουν   την  ανωνυμία  τους. Η  ανώνυμη  

πιστοποίηση  χρησιμοποιείται κατά βάση  όταν  εφαρμόζουμε  πάνω  από  ένα  

security  scheme. Για  παράδειγμα, μπορούμε  να χρησιμοποιήσουμε  το GSI  

SecureConversation (το οποίο  πιστοποιείται  με  Χ.509  πιστοποιητικά)  και  

ανώνυμο  GSI Transport ώστε  να  μην  χρειάζεται  να  κάνουμε  πλεονάζουσα  

πιστοποίηση.  

Γενικότερα, όταν  αναφερόμαστε  σε  πιστοποίηση, όλες  οι  επικοινωνίες  διανέμονται  στις  

ακόλουθες  κατηγορίες. 
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 Mutually  Authenticated : Και  τα  δύο  μέρη  της  επικοινωνίας (service  και  client) 

ανταλλάσσουν  πληροφορίες  πιστοποίησης. 

 Server-side authentication: Ο  server  δίνει  πληροφορίες  πιστοποίησης αλλά  ο  

πελάτης  μένει  χωρίς  πιστοποίηση. 

 Completely  authenticated : Κανένας από τα  δύο  μέρη  της  επικοινωνίας  προσφέρει  

πληροφορίες  πιστοποίησης. Αυτό  βέβαια μπορεί  να  επιτευχθεί  χωρίς  να  

χρησιμοποιηθεί  καθόλου  το  GSI. 

7.1.1 Authorization  

Η  έννοια  του  authorization  είναι  μία  από  τις  σημαντικές  λειτουργίες  του  GSI.  Γενικά, 

όταν  μιλάμε  για  authorization, αναφερόμαστε  στα  δικαιώματα  πρόσβασης  σε  κάποιον  

πόρο, που  έχει  κάποιος  χρήστης. Ειδικότερα  στο  περιβάλλον  των Web  Services, 

αναφερόμαστε  στα  δικαίωμα  του  χρήστη  να  έχει  πρόσβαση  σε  ένα  Web  Service. To  

GSI  προσφέρει  δυνατότητα  για  authorization  τόσο  στην  πλευρά  του  service(server-side)  

όσο  και  στον  client (client-side).  

7.1.1.1 Server Side Authorization 

Μπορούμε  να  εφαρμόσουμε  πολιτικές  authorization στον  server  με  έξι διαφορετικούς  

τρόπους.  Ανάλογα  με  τον  μηχανισμό  που θα  χρησιμοποιήσουμε,  o server  θα  επιλέξει  

αν  θα  δεχτεί  ή  θα  απορρίψει  ένα  μήνυμα  από  κάποιον  πελάτη. 

 None: Αυτός  είναι  η  ευκολότερη  λύση, αφού  στην  ουσία  δεν  εφαρμόζουμε  

μηχανισμό  authorization. 

 Self :  Ένας  πελάτης  μπορεί  να  έχει  πρόσβαση  σε  μια  υπηρεσία, αν  και  μόνο  

αν  η  ταυτότητα  του  είναι  ίδια  με  αυτή  της  υπηρεσίας. 

 Gridmap: Το  Gridmap  πρακτικά  είναι  μια  λίστα  από  authorized  χρήστες, κάτι  

ανάλογο  με  τα  ACLs (Access Control  Lists). Σε  αυτήν  την  περίπτωση  μόνο  οι  

χρήστες  που  εμφανίζονται  στο  Gridmap, μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  στην  

υπηρεσία. 

 Identity  Authorization: Σε  αυτήν  την  περίπτωση, ένας  πελάτης  θεωρείται  

authorized, αν  η  ταυτότητα  του  «ταιριάζει»  με  μια  συγκεκριμένη  ταυτότητα. 

Είναι  κάτι  ανάλογο  με  το  Gridmap, μόνο  που εδώ  το  authorization  ρυθμίζεται  

προγραμματιστικά, ενώ  το  Gridmap  θεωρείται  αρχείο  του  συστήματος. 

 Host  Authorization: Ένας  πελάτης μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  την  υπηρεσία, μόνο  

αν  παρουσιάσει  ένα  host  credential, το  οποίο  ταιριάζει  με  ένα  συγκεκριμένο  

hostname. Με  άλλα  λόγια  επιτρέπουμε  requests  μόνο  από  συγκεκριμένους  hosts. 
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 SAML  Callout  authorization: Μπορούμε  να  υλοποιήσουμε  έναν  μηχανισμό  

ασφαλείας, χρησιμοποιώντας  μια  OGSA Authorization-compliant  υπηρεσία. To  

OGSA  Authorization  είναι  ένα  GGF  group, του  οποίου  ο  στόχος  είναι  να  

τυποποιήσει  authorization  components. Μια  από  τις  βασικές  τεχνολογίες  που  

χρησιμοποιούνται  είναι  η  SAML (Security  Assertion  Markup  Language) 

7.1.1.2 Client Side Authorization 

Αυτός  ο  τύπος  authorization, επιτρέπει  στον  πελάτη  να  ξέρει  πότε  μπορεί  να  έχει  

χρησιμοποιήσει  μια  υπηρεσία. Αν  και  μπορεί  να  φαίνεται  λίγο  ασυνήθης  ο τρόπος  

αυτός,  μιας  και  το  authorization  θεωρείται  λειτουργία  κυρίως  του  server, στο  GSI  

έχουν  το  δικαίωμα  να  επιλέγουν  ποιες  υπηρεσίες  θα  χρησιμοποιήσουν: 

 Καμιά: Δεν  εφαρμόζεται  κανένας  μηχανισμός  authorization 

 Self:  Ο  πελάτης  επιτρέπει  μια  κλήση  σε  μια  υπηρεσία , ένα  και  μόνο  αν  

πελάτης  και  υπηρεσία  έχουν  την  ίδια  ταυτότητα. 

 Identity Authorization: Όπως  εξηγήθηκε  και  στην  για  server-side  authentication, 

όλες  οι  υπηρεσίες  για  να  είναι  προσβάσιμες  , πρέπει  να  έχουν  συγκεκριμένες  

εγκεκριμένες   ταυτότητες . 

 Host  Authorization: Ο  πελάτης  επιτρέπει  μια  κλήση  σε  μια  υπηρεσία, εάν  η  

υπηρεσία  αυτή  έχει host  credential. Επιπλέον, ο  πελάτης  θα  πρέπει  να  είναι  σε  

θέση να  λαμβάνει  την  διεύθυνση  του  host  και  να  τη  συγκρίνει  με  το  

hostname, το  οποίο  ορίζεται  στο  host  credential. Αυτή  η  λειτουργία  είναι  λίγο  

διαφορετική σε  σχέση  με τον  server-side  μηχανισμό, όπου  εκεί  ελέγχουμε  αν  το  

hostname  από  το  credential  είναι  ίδια  με  έναν  δικό  μας  host. 

7.1.1.3 Custom Authorization 

To  GSI  προσφέρει  την  κατάλληλη  υποδομή , ώστε  ο  χρήστης  να  μπορεί  να  εισάγει  με  

ευκολία  δικούς  του  μηχανισμούς  authorization.  Μια  τέτοια  δυνατότητα  είναι  πολύ  

σημαντική  για  τη  λειτουργία  μιας  εταιρίας  που  θα  στηριχθεί  στο  Globus  και  συνεπώς  

στην  ασφάλεια  του  GSI, για  να  εφαρμόσει  τις  δικές  της  πολιτικές  ασφαλείας. 

Οι  λειτουργίες  του  credential  delegation και  του  single-sign on είναι  πολύ  σημαντικά  

χαρακτηριστικά  του  GSI, και  είναι  δυνατές  χάρις  στην  ύπαρξη  proxy  certificates. 
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8  Ασφάλεια  στο  

WSRF.NET – WSE 

To  Web  Service  Enhancements (WSE 3.0)   του  Microsoft .NET  είναι  ένα  toolkit  για  να  

την  ανάπτυξη  κατανεμημένων  εφαρμογών. Το  toolkit  αυτό  αποτελείται  από  βιβλιοθήκες  

κλάσεων   και  διάφορα  βοηθητικά  εργαλεία. 

H  πλατφόρμα  .ΝΕΤ  της  Microsoft  παρέχει  την  βασική  υποστήριξη   για  τα web  

services.  Το  WSE  βασίζεται  πάνω  στα  απλά  web  services για  να  προσφέρει  

υποστήριξη  πάνω  σε  πρόσθετα  standard των  web  services, εκ  των  οποίων   πιο  

σημαντικά  είναι  τα WS-Security,  WS-Secure Conversation,  τα   οποία  ανεφέρθησαν  

παραπάνω. 

Το  WSE 3.0  είναι  σχεδιασμένο  να  δουλεύει  με  το  Microsoft  .NET  Framework 2.0  και  

το  Visual  Studio  2005, κάτι  που  δίνει  μεγάλη  ευκολία  στην   ανάπτυξη  των  εφαρμογών.  

To  WSE  3.0  είναι  η  τελευταία  έκδοση  του  WSE, και  πλέον  όλες  αυτές  οι λειτουργίες  

ενσωματώνονται  εφεξής  στην  νέα  πλατφόρμα  WCF  της  Microsoft. 

8.1 Μεθοδολογία ελέγχου 

Το  WSE 3.0  λειτουργεί  σαν  μια  ομάδα  από  φίλτρα ,  τα  οποία  απομονώνουν  και  

επεξεργάζονται  τα  SOAP  μηνύματα  που  αποστέλλονται  ή  λαμβάνονται  από  μια  

εφαρμογή.  Στην  περίπτωση  της  αποστολής   ενός  μηνύματος, τα  φίλτρα  του  WSE  

προσθέτουν  τις  κατάλληλες  επικεφαλίδες  στο  εξερχόμενο  SOAP  μήνυμα. Μετά  την  

διαδικασία  αυτή  το  τροποποιημένο  μήνυμα  παραδίδεται  στο  δίκτυο.  Στην  περίπτωση  

λήψης  ενός  τέτοιου  μηνύματος,  τα  WSE  φίλτρα  στον  δέκτη   επεξεργάζονται  τις  

επικεφαλίδες  του  μηνύματος, τις  οποίες  κατανοούν, και  εν  συνεχεία  τις  αφαιρούν  από  
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το  μήνυμα.  Μετά  και  από  αυτό  το  filtering, το  υπόλοιπο  SOAP  μήνυμα  

παραλαμβάνεται  από  το  .NET  Framework  για  περαιτέρω  επεξεργασία. Τα  security  

filters  του  WSE  3.0  έχουν  ως  βασικό  στόχο  να  υλοποιήσουν  τις  απαιτήσεις  του  WS-

Security  στα  ανταλλασσόμενα  SOAP μηνύματα.   

Τα  WSE  φίλτρα  ενσωματώνονται  στο  ASP.NET  pipeline.  Όταν  μια  εφαρμογή  πελάτη  

δημιουργεί  ένα  SOAP  μήνυμα στο  οποίο  θέλουμε  να  εφαρμόσουμε  κάποιες  ενισχύσεις 

(enhancements), το  δηλώνουμε  στον  κώδικα, χρησιμοποιώντας  το  API  το  οποίο  

προσφέρεται  από  το  WSE.  Όταν  το  μήνυμα  αποστέλλεται , περνάει  μέσα  από  τα  WSE  

φίλτρα, τα  οποία  μεταφράζουν τον  κώδικα  σε  SOAP  επεκτάσεις, οι  οποίες  εφαρμόζονται  

αμέσως  στα  SOAP  μηνύματα. 

 Τα  φίλτρα, που  είναι  υπεύθυνα  για  την  εισερχόμενη  κίνηση  πιστοποιούν  τα  

λαμβανόμενα  μηνύματα  και  αφαιρούν  τα  security  headers  από  την  επικεφαλίδα. 

Η  λειτουργία  των   φίλτρων  του  WSE  φαίνεται  στο  ακόλουθο σχήμα: 

 

                  

 
Εικόνα 4: Λειτουργία  των   φίλτρων  του  WSE 

   

Το  WSE  περιλαμβάνει  κάποιες  τυπικές   περιπτώσεις  εφαρμογών  ασφαλείας ,  οι  οποίες  

καλύπτουν  ένα  μεγάλο  μέρος  των  σημερινών  απαιτήσεων και αναλύονται παρακάτω. 

8.1.1 Username Over Transport Security 

 Αυτή  η  στρατηγική  χρησιμοποιείται  όταν  υπάρχει  ένα  ασφαλές  κανάλι  επικοινωνίας, 

όπως  στην  περίπτωση  του  SSL.  Ο  πελάτης  του  web  service  αποστέλλει  ένα  Username 

Token  στο  service  για  να  αποδείξει  την  ταυτότητα  του.  Το  service  είναι  υπεύθυνο  να  

εξετάσει  την  εγκυρότητα  του  token, το  οποίο  περιέχει  ένα  ζεύγος username/password.  

Μετά  την  πιστοποίηση  των  credentials,  το  service  μπορεί  να  ελέγξει  αν  ο  πελάτης  

είναι  authorized  να  αποκτήσει  πρόσβαση  στους  πόρους  που  επιθυμεί.  Στην  περίπτωση  

του  UsernameOverTransportSecurity  ο  πελάτης  και  η  υπηρεσία,  εμπιστεύονται  ο ένας  

τον  άλλο  τόσο, ώστε  να  μοιράζονται  ένα  μυστικό, το  οποίο χρησιμοποιείται  για  
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πιστοποίηση. Το  μυστικό  αυτό  είναι  ο κωδικός  του  πελάτη, το  οποίο  λαμβάνεται  από  

το  service  και  εξετάζεται  με  την  χρήση  μιας  τοπικής  βάσης  δεδομένων, LDAP  ή  

Active  Directory. 

8.1.2 Username For Certificate Security 

 Αυτή  η  περίπτωση χρησιμοποιεί  ένα  ζεύγος  username/password, για  την  πιστοποίηση  

του  πελάτη,  αλλά  επιπλέον  χρησιμοποιείται  ένα  X.509  πιστοποιητικό  για  την  

κρυπτογράφηση  του  περιεχομένου  του  μηνύματος  στο  message  level και  όχι  στο  

transport  level  όπως  γίνεται  στην  προηγούμενη  περίπτωση. Η  κύρια  διαφορά  έγκειται  

στο  ότι , στο  UsernameOverTransportSecurity  απαιτείται  η  ύπαρξη  ενός  ασφαλούς  

καναλιού  επικοινωνίας, όπως  το  HTTPS.  Στην  περίπτωση  του  

UsernameForCertificateSecurity,  ο  πελάτης   χρησιμοποιεί  το  πιστοποιητικό  του  service, 

και  με  το  δημόσιο  κλειδί  του  service  κρυπτογραφεί  τα  δεδομένα  πριν  τα  αποστείλει.  

Έτσι,  το  μήνυμα  μπορεί  να  μεταφερθεί  πάνω  και  από  απλό  HTTP, όντας  εξίσου  

ασφαλές. 

8.1.3 Anonymous For Certificate Security  

Σε  αυτό  το  σενάριο  χρήσης, το  service  δεν  χρειάζεται  να  πιστοποιήσει τον  πελάτη.  

Όποιος  πελάτης  έχει  πρόσβαση  στο  δημόσιο  κλειδί  του  service, μπορεί  να  

επικοινωνήσει  με  αυτό.  Αν  χρειάζεται, να  αποφασιστεί  η  ταυτότητα  του  πελάτη, τα  

credentials  μπορούν  να  ενσωματωθούν  στο  payload  του  κυρίως  μηνύματος, χωρίς  

δηλαδή  να  πρέπει  να  αποσταλεί  ένα  security  token. 

8.1.4 Mutual Certificate 10 και Mutual Certificate 11  

Και  στις  δύο αυτές  περιπτώσεις, ο πελάτης  και  η  υπηρεσία  χρησιμοποιούν   Χ.509  

πιστοποιητικά  για  να  αποδείξουν   την  ταυτότητα  τους  και  να  κρυπτογραφήσουν  το  

μήνυμα.  Οι  υλοποιήσεις  τους  είναι  παρόμοιες, με  τη  διαφορά  ότι  το  ένα  ακολουθεί  το  

WS-Security 1.0  standard  ενώ  το  άλλο  το  WS-Security 1.1  standard.  Υπάρχουν  και 

άλλα  σενάρια, που χρησιμοποιούν  Χ.509  πιστοποιητικά  για  την  κρυπτογράφηση  των  

μηνυμάτων,  αλλά  με   το  MutualCertificate, κάθε  οντότητα  πιστοποιεί  την  άλλη  

χρησιμοποιώντας  την  ψηφιακή  υπογραφή  του  μηνύματος.  Η  υπογραφή  κρυπτογραφείται  

από  τον  πελάτη, με  το  ιδιωτικό  του  κλειδί  και  αποκρυπτογραφείται  από  τον  server  

χρησιμοποιώντας  το  δημόσιο  κλειδί  του  πελάτη.  Το   αντίστροφο  συμβαίνει  στην  

απάντηση, όπου  ο  server  στέλνει  τα  δικά  του  credentials  στον  πελάτη.  Γι’  αυτό  το  

λόγο, τα  συγκεκριμένα  patterns  καλούνται  Mutual , μιας  και  πελάτης   και  υπηρεσία  

αποδεικνύουν  την  ταυτότητα  τους  μέσω  των  πιστοποιητικών. 
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8.1.5 Kerberos Security 

Αυτή  η  πολιτική  είναι  ιδιαίτερα  αποδοτική  για  intranets, όπου  τα  μηνύματα  

ανταλλάσσονται  μεταξύ  ενός  ή  περισσότερων  Windows  domains  που  χρησιμοποιούν  

Active  Directory.  Ένα  από  τα  μεγαλύτερα  πλεονεκτήματα  αυτού  του  σεναρίου, είναι  το  

ότι  υλοποιείται  σχετικά  εύκολα  το  single  sign on και  ότι  έχει  πολύ  καλύτερη  απόδοση  

από  τα  Χ.509  πιστοποιητικά. 

 
Πέρα  από  αυτές  τις  περιπτώσεις,  το  WSE  toolkit  δίνει  την  δυνατότητα  στον  

προγραμματιστή  να  δημιουργήσει  και  άλλες  περιπτώσεις  policy, ορίζοντας  τον  τρόπο  

με  τον  οποίο  το  WSE  επεξεργάζεται  τα  εισερχόμενα  και  τα  εξερχόμενα  μηνύματα. 
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9  Πειραματικό  μέρος 

Στο  μέρος  αυτό  του  κειμένου, παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  των  πειραμάτων  που  

κάναμε,  για  να  εξετάσουμε  την  διαλειτουργικότητα  μεταξύ  της  πλατφόρμας  Globus  

Toolkit 4  και   WSRF.NET. Απώτερος  στόχος  ήταν  να  εγκατασταθεί  μια  ασφαλής  

επικοινωνία  μεταξύ  δύο  ετερογενών, ως  προς  την  πλατφόρμα  δημιουργίας,  οντοτήτων.  

Οι  πολιτικές  ασφαλείας  που  χρησιμοποιήσαμε  βασίστηκαν  στην  χρήση  πιστοποιητικών.  

Τα  πιστοποιητικά  αυτά  είχαν  χρησιμοποιηθεί  για  πρώτη  φορά  στο  project  Akogrimo,  

για  την  ασφάλεια  GT4  πελατών  και  υπηρεσιών. Παράδειγμα της μορφής και του 

περιεχομένου των πιστοποιητικών αυτών βρίσκεται στο Παράρτημα. 

Ο στόχος  ήταν  να  εξεταστεί  η  ασφάλεια  της  επικοινωνίας  σε  τρία  διαφορετικά  

επίπεδα.  Πρώτα,  εξετάστηκε   η  χρήση  του  WS-Security  προτύπου,  στην  συνέχεια  το   

WS-Secure Conversation  πρότυπο  και  τέλος  η  ασφάλεια  σε  επίπεδο  μεταφοράς  με  τη  

χρήση  του  πρωτοκόλλου  TLS/SSL. 

9.1 Πρώτη  ομάδα  πειραμάτων – GT4  υπηρεσία  και  WSRF 

.NET  πελάτης 

Στην  πρώτη  ομάδα  πειραμάτων  χρησιμοποιήθηκε  η  υπηρεσία  Math Σervice  του  Globus,  

και  δημιουργήθηκε  ο  αντίστοιχος  πελάτης  από  το  περιβάλλον  του  WSRF.NET  με  τη  

χρήση  του  Visual  Studio  2005, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Εικόνα 5: Κλήση υπηρεσίας GT4 από πελάτη WSRF.NET 

 

9.1.1 Χωρίς ασφάλεια 

Αρχικά, εξετάστηκε  η  απλή  ανταλλαγή  μηνυμάτων  μεταξύ  ενός  πελάτη  σε  .NET  και  

της  υπηρεσίας  MathService  του  Globus. Με  τον  όρο  απλή,  εννοείται  ότι   δεν  

χρησιμοποιήθηκε  κάποια  πολιτική  ασφαλείας. Η  επικοινωνία  αυτή, όπως  ήταν  

αναμενόμενο  ήταν  επιτυχής! 

Ακολούθως,  φαίνεται  η  ανταλλαγή μηνυμάτων  μεταξύ  του  WSRF.NET  πελάτη  και  της  

υπηρεσίας  του  Globus. 

Μήνυμα  πελάτη .NET  

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" 
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 
        <soap:Header>          
<wsa:Action>http://www.globus.org/namespaces/examples/MathService_instance_4
op/MathPortType/subtractRequest</wsa:Action> 
          <wsa:MessageID>urn:uuid:facbbb8c-81bb-4bca-9b63-
fc01a64b5eca</wsa:MessageID> 
          <wsa:ReplyTo>           
<wsa:Address>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous
</wsa:Address> 
          </wsa:ReplyTo>          
<wsa:To>http://147.102.19.157:8080/wsrf/services/examples/security/first/Mat
hService</wsa:To> 
          <wsse:Security> 
            <wsu:Timestamp wsu:Id="Timestamp-bbbb7b09-127f-4600-b647-
9a7878f13dbb"> 
              <wsu:Created>2008-04-10T21:07:52Z</wsu:Created> 
              <wsu:Expires>2008-04-10T21:12:52Z</wsu:Expires> 
            </wsu:Timestamp> 
          </wsse:Security> 
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        </soap:Header> 
        <soap:Body> 
          <subtract 
xmlns="http://www.globus.org/namespaces/examples/MathService_instance_4op"> 
            <subtractValue xmlns="">1</subtractValue> 
          </subtract> 
        </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

Απάντηση  από  την  υπηρεσία  GT4  

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing"> 
        <soapenv:Header> 
          <wsa:MessageID soapenv:mustUnderstand="0">uuid:64b0fea0-0742-11dd-
b51e-b63138c14969</wsa:MessageID> 
          <wsa:To 
soapenv:mustUnderstand="0">http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing/
role/anonymous</wsa:To> 
          <wsa:Action 
soapenv:mustUnderstand="0">http://www.globus.org/namespaces/examples/MathSer
vice_instance_4op/MathPortType/subtractResponse</wsa:Action> 
        </soapenv:Header> 
        <soapenv:Body> 
          <subtractResponse 
xmlns="http://www.globus.org/namespaces/examples/MathService_instance_4op" 
/> 
        </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 

 

9.2 Χρήση WS-Security  

Στην  συνέχεια  εξετάστηκε  η  χρήση του  WS-Security  για  την  ασφάλεια  του μηνύματος. 

Αυτό  ήταν  και  το  βασικό  κομμάτι  της  διπλωματικής.  Η  υλοποίηση  βασίστηκε  σε  

πιστοποιητικά  που  είχαν  χρησιμοποιηθεί  για  πρώτη  φορά  στο  project  Akogrimo.   

Η  επικοινωνία  είχε  στηθεί  κατά  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  ο  .NET  πελάτης  να  στέλνει  το  

SOAP  μήνυμα  επαληθεύοντας  την  ακεραιότητα  του μέσω  ψηφιακής  υπογραφής. Η  

επικοινωνία  δεν  ήταν  επιτυχής γιατί  κάθε  φορά  εγειρόταν  μια  εξαίρεση, τύπου  

SoapException  με  βασικό  λάθος: 

 

“Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: The signature or 
decryption was invalid” 
  
 
Αναλυτικά, τα  ανταλλασσόμενα  μηνύματα  ήταν: 

 



 

44 
 

Μήνυμα  από  πελάτη .ΝΕΤ 

<soap:Envelope 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" 
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 
        <soap:Header> 
          <wsa:Action wsu:Id="Id-68bf1dab-e744-42d6-a9ac-
600f6b471748">http://www.globus.org/namespaces/examples/MathService_instance
_4op/MathPortType/subtractRequest</wsa:Action> 
          <wsa:MessageID wsu:Id="Id-b987c169-403e-41ee-a6ed-
127566ceb979">urn:uuid:b99cf591-d3a0-4ddf-a8ad-953dd48bf3e0</wsa:MessageID> 
          <wsa:ReplyTo wsu:Id="Id-a3276adb-4442-4e6d-8d8c-7af6d1b3af96"> 
            
<wsa:Address>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous
</wsa:Address> 
          </wsa:ReplyTo> 
          <wsa:To wsu:Id="Id-a3597c9b-6a1e-4fee-81ae-
f0051c07ee5e">http://147.102.19.157:8080/wsrf/services/examples/security/fir
st/MathService</wsa:To> 
          <wsse:Security soap:mustUnderstand="1"> 
            <wsu:Timestamp wsu:Id="Timestamp-022a5a69-633b-4853-b56f-
58aa9cb0dcbc"> 
              <wsu:Created>2008-05-23T11:07:05Z</wsu:Created> 
              <wsu:Expires>2008-05-23T11:12:05Z</wsu:Expires> 
            </wsu:Timestamp> 
            <wsse:BinarySecurityToken ValueType="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" 
EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-
message-security-1.0#Base64Binary" xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" 
wsu:Id="SecurityToken-b2eceaa7-ab54-48e6-a8f9-
a30150511c64">MIIGTTCCBDWgAwIBAgIBBDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBgjELMAkGA1UEBhMCRE
UxETAPBgNVBAoTCEFrb2dyaW1vMRowGAYDVQQLExFUZXN0YmVkIFN0dXR0Z2FydDEUMBIGA1UEAx
MLQWtvZ3JpbW8gQ0ExLjAsBgkqhkiG9w0BCQEWH0RhdmlkLkx1dHpAcnVzLnVuaS1zdHV0dGdhcn
QuZGUwHhcNMDcwNzEzMDYzMDQxWhcNMDgwNzEyMDYzMDQxWjBXMQswCQYDVQQGEwJERTERMA8GA1
UEChMIQWtvZ3JpbW8xETAPBgNVBAsTCEludGVybmV0MRYwFAYDVQQDEw1GcmFuayBGaXJlbWFuMQ
owCAYDVQQFEwE0MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC/WViJsu1GBxiPShQFeLD2Ws
Jf5Zybjiv6Terp/1N5YrMxh1sQImFdyY0RFwEY4mpsnHQftJ8CvNFGAR51Kyr1Y8lRi3f+tKgRD+
nmhIhaa+IU3SIRRtzA7FQ1atQX2NjQ1NTInDTfAe+P81F2GvWEIUALoiRIeXZUwY0hw600IwIDAQ
ABo4ICejCCAnYwCQYDVR0TBAIwADA4BgNVHSAEMTAvMC0GBCoDAwQwJTAjBggrBgEFBQcCARYXaH
R0cDovL3NvbWUudXJsLm9yZy9jcHMwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgSwMAsGA1UdDwQEAwIF4DApBg
NVHSUEIjAgBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQGCisGAQQBgjcUAgIwQAYJYIZIAYb4QgENBDMWMU
NlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5IEFkbWluaXN0cmF0b3Igb2YgQWtvZ3JpbW8wHQYDVR0OBB
YEFLRcFf5LWgqWX391ui2Ti5Pv05NNMIG3BgNVHSMEga8wgayAFP/PxyuEjCrp7AikgAN1N6Svc3
MioYGIpIGFMIGCMQswCQYDVQQGEwJERTERMA8GA1UEChMIQWtvZ3JpbW8xGjAYBgNVBAsTEVRlc3
RiZWQgU3R1dHRnYXJ0MRQwEgYDVQQDEwtBa29ncmltbyBDQTEuMCwGCSqGSIb3DQEJARYfRGF2aW
QuTHV0ekBydXMudW5pLXN0dXR0Z2FydC5kZYIJAPyu3LyISElTMB0GA1UdEQQWMBSB'mZyYW5rQG
Frb2dyaW1vLm9yZzAqBgNVHRIEIzAhgR9EYXZpZC5MdXR6QHJ1cy51bmktc3R1dHRnYXJ0LmRlMC
gGCWCGSAGG+EIBBAQbFhlodHRwOi8vL3B1Yi9jcmwvY2FjcmwuY3JsMCgGCWCGSAGG+EIBAwQbFh
lodHRwOi8vL3B1Yi9jcmwvY2FjcmwuY3JsMCoGA1UdHwQjMCEwH6AdoBuGGWh0dHA6Ly8vcHViL2
NybC9jYWNybC5jcmwwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggIBAKw7Ezb3eXbkhQpFLpYcCDq9RjcNHmwLtc
L87slrBLv4LhIEZx/CliuyRiAy/zoitCUgrPlNIHM3ovH+qulBP+vPpYiM7eiTytz48DzBDOeprM
xYmxsDMS4822u6hkdDWp9uRO/Sx/XHjLVY96PUOJKztGxxHnlFFpDdND6N37b+LwcG4+Ozw+KoEk
GxVaXqKFBYboeuAR0+1H9Lnvcg+51HD+OD8AlVOUyc3bX9GkB103u8F0h8ELrYU4R8lhoacP9Mj5
W8GdohfkrvoRnEsx84GH0IY/XvSzHfaiZxBqPHo4REYbo8K82JT0mvfoVV1ZYlyrKqpUreGxPydk
RTUu3iFQej3rGRffe4A8M8LgoxfRjzJP6NhrPHBVJKqE4SVg26rRaalVPrYu+h9sgwtm7HXhCBFj
uy4P02yhC5Bh4TFxfoqDKfMg82TLpZL2VVFHQdpslHpS0lmj1OgsiQTr2tebOrEf7Jzq+xY/hzGD
vGaxAkUCBAabECt1PtDYlbX0tVzt4VJ1gjx9OLOZqPRQ12HT3mc1l94+7IkV1nOVnJWaxgHofeTs
cDYPVsT58KCw6hgMvw8oJFtqGbHoaFtWvVj0fAOLL2VX9y1vVzO/tYOxoddNX/qoV2NUjgBOMGXo
4nRkinXiMGUQUapxjQ2t5Xn3gO7Ywv/akqM6yKsXK3</wsse:BinarySecurityToken> 
            <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
              <SignedInfo> 
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                <ds:CanonicalizationMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" /> 
                <SignatureMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" /> 
                <Reference URI="#Id-68bf1dab-e744-42d6-a9ac-600f6b471748"> 
                  <Transforms> 
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#" /> 
                  </Transforms> 
                  <DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /> 
                  <DigestValue>EnRmJZD4f5MauwLV3LwqGJ4YumY=</DigestValue> 
                </Reference> 
                <Reference URI="#Id-b987c169-403e-41ee-a6ed-127566ceb979"> 
                  <Transforms> 
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#" /> 
                  </Transforms> 
                  <DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /> 
                  <DigestValue>Cj4vCEsjWREPWK0xXCwC6jWOx+8=</DigestValue> 
                </Reference> 
                <Reference URI="#Id-a3276adb-4442-4e6d-8d8c-7af6d1b3af96"> 
                  <Transforms> 
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#" /> 
                  </Transforms> 
                  <DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /> 
                  <DigestValue>hklSh5RG6pIDVgDcOAStSNksrlE=</DigestValue> 
                </Reference> 
                <Reference URI="#Id-a3597c9b-6a1e-4fee-81ae-f0051c07ee5e"> 
                  <Transforms> 
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#" /> 
                  </Transforms> 
                  <DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /> 
                  <DigestValue>9r6vqWMga8qC+WrnOq0u1KFcMj8=</DigestValue> 
                </Reference> 
                <Reference URI="#Timestamp-022a5a69-633b-4853-b56f-
58aa9cb0dcbc"> 
                  <Transforms> 
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#" /> 
                  </Transforms> 
                  <DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /> 
                  <DigestValue>BvMytgwhVli1lyu1owPbdtFrE/4=</DigestValue> 
                </Reference> 
                <Reference URI="#Id-beb45576-092b-44f3-aaf2-3b8d9210501d"> 
                  <Transforms> 
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
c14n#" /> 
                  </Transforms> 
                  <DigestMethod 
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" /> 
                  <DigestValue>hEGELyqdLxbd3YKlk25lms4TMxY=</DigestValue> 
                </Reference> 
              </SignedInfo> 
              
<SignatureValue>a67NAsSU9UYfqQw39tKk52rSKoRw2hFprCywIFCGx5dKFkSxtww3/wxaxE4d
Um69DB0LQlnHa2hreB8LFSOjuydOdrX68O8G0TF0PW+gx2BnaZhGhHi8/TTexFKew8oxVOL/o6+q
0YaslU/b4NrDN4lq+og6RJLC8/11ShUzYaU=</Signatur'Value> 
              <KeyInfo> 
                <wsse:SecurityTokenReference> 
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                  <wsse:Reference URI="#SecurityToken-b2eceaa7-ab54-48e6-
a8f9-a30150511c64" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" /> 
                </wsse:SecurityTokenReference> 
              </KeyInfo> 
            </Signature> 
          </wsse:Security> 
        </soap:Header> 
        <soap:Body wsu:Id="Id-beb45576-092b-44f3-aaf2-3b8d9210501d"> 
          <subtract 
xmlns="http://www.globus.org/namespaces/examples/MathService_instance_4op"> 
            <subtractValue xmlns="">1</subtractValue> 
          </subtract> 
        </soap:Body> 
</soap:Envelope> 
 
 

Απάντηση  από  την  υπηρεσία  GT4 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
        <soapenv:Body> 
          <soapenv:Fault> 
            <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd">ns1:FailedCheck</faultcode> 
            <faultstring>The signature or decryption was 
invalid</faultstring> 
            <detail> 
              <ns2:stackTrace 
xmlns:ns2="http://xml.apache.org/axis/">org.globus.wsrf.impl.security.authen
tication.wssec.WSSecurityException: The signature or decryption was invalid 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityEngine.verifyXM
LSignature(WSSecurityEngine.java:286) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityRequestEngine.v
erifyXMLSignature(WSSecurityRequestEngine.java:97) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityEngine.handleSi
gnatureElement(WSSecurityEngine.java:116) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityEngine.processS
ecurityHeader(WSSecurityEngine.java:526) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityEngine.processS
ecurityHeader(WSSecurityEngine.java:493) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityEngine.processS
ecurityHeader(WSSecurityEngine.java:407) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityRequestEngine.p
rocessSecurityHeader(WSSecurityRequestEngine.java:61) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityBasicHandler.ha
ndleMessage(WSSecurityBasicHandler.java:43) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityHandler.handleR
equest(WSSecurityHandler.java:21) 
 at 
org.apache.axis.handlers.HandlerChainImpl.handleRequest(HandlerChainImpl.jav
a:105) 
 at 
org.apache.axis.handlers.JAXRPCHandler.invoke(JAXRPCHandler.java:52) 
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 at 
org.apache.axis.strategies.InvocationStrategy.visit(InvocationStrategy.java:
32) 
 at org.apache.axis.SimpleChain.doVisiting(SimpleChain.java:118) 
 at org.apache.axis.SimpleChain.invoke(SimpleChain.java:83) 
 at org.apache.axis.server.AxisServer.invoke(AxisServer.java:248) 
 at 
org.globus.wsrf.container.ServiceThread.doPost(ServiceThread.java:677) 
 at 
org.globus.wsrf.container.ServiceThread.process(ServiceThread.java:398) 
 at org.globus.wsrf.container.ServiceThread.run(ServiceThread.java:302) 
</ns2:stackTrace> 
              <ns3:hostname 
xmlns:ns3="http://xml.apache.org/axis/">akogrimo</ns3:hostname> 
            </detail> 
          </soapenv:Fault> 
        </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 

 
Πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι παρόμοια προβλήματα στην επικοινωνία 

παρατηρήθηκαν και με την χρήση τόσο του μηχανισμού WS-SecureConversation όσο και 

ΤLS. 

9.3 Δεύτερη  ομάδα  πειραμάτων – WSRF .NET    υπηρεσία  

και GT4 πελάτης 

Στην  δεύτερη  ομάδα  πειραμάτων  οι  ρόλοι  αντεστράφησαν.  Xρησιμοποιήθηκε  η  

υπηρεσία  CounterService  του  WSRF.NET,  και  δημιουργήθηκε  ο  αντίστοιχος  πελάτης  

από  το  περιβάλλον  του  GT4  με  τη  χρήση  του  WSDL2Java εργαλείου του Apache Axis. 

9.3.1 Χωρίς ασφάλεια 

‘Οπως και στην πρώτη ομάδα πειραμάτων, έτσι κι εδώ, αρχικά εξετάστηκε  η  απλή  

ανταλλαγή  μηνυμάτων  μεταξύ  ενός  πελάτη  GT4  και  της  υπηρεσίας  CounterService  του  

WSRF.NET, η οποία ήταν επίσης επιτυχής.  

9.3.2 Χρήση WS-Security  

Παρόμοια προβλήματα στην επικοινωνία παρατηρήθηκαν και μετά την αντιστροφή των 

ρόλων πελάτη/υπηρεσίας, τόσο με την χρήση του μηχανισμού WS-Security όσο και με χρήση 

του WS-SecureConversation και ΤLS. Αναλυτικά, τα  ανταλλασσόμενα  μηνύματα  ήταν: 

 

Μήνυμα  από πελάτη  GT4 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><soapenv:Header> 
<wsse:Security soapenv:mustUnderstand="1" 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#X509PKIPathv1" wsu:Id="CertId-2798712" 
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-
1.0.xsd">MIIIqzCCBk0wggQ1oAMCAQICAQQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgYIxCzAJBgNVBAYTAkR
FMREwDwYD 
VQQKEwhBa29ncmltbzEaMBgGA1UECxMRVGVzdGJlZCBTdHV0dGdhcnQxFDASBgNVBAMTC0Frb2dy 
aW1vIENBMS4wLAYJKoZIhvcNAQkBFh9EYXZpZC5MdXR6QHJ1cy51bmktc3R1dHRnYXJ0LmRlMB4X 
DTA3MDcxMzA2MzA0MVoXDTA4MDcxMjA2MzA0MVowVzELMAkGA1UEBhMCREUxETAPBgNVBAoTCEFr 
b2dyaW1vMREwDwYDVQQLEwhJbnRlcm5ldDEWMBQGA1UEAxMNRnJhbmsgRmlyZW1hbjEKMAgGA1UE 
BRMBNDCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAv1lYibLtRgcYj0oUBXiw9lrCX+Wcm44r 
+k3q6f9TeWKzMYdbECJhXcmNERcBGOJqbJx0H7SfArzRRgEedSsq9WPJUYt3/rSoEQ/p5oSIWmvi 
FN0iEUbcwOxUNWrUF9jY0NTUyJw03wHvj/NRdhr1hCFAC6IkSHl2VMGNIcOtNCMCAwEAAaOCAnow 
ggJ2MAkGA1UdEwQCMAAwOAYDVR0gBDEwLzAtBgQqAwMEMCUwIwYIKwYBBQUHAgEWF2h0dHA6Ly9z 
b21lLnVybC5vcmcvY3BzMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIEsDALBgNVHQ8EBAMCBeAwKQYDVR0lBCIw 
IAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEBgorBgEEAYI3FAICMEAGCWCGSAGG+EIBDQQzFjFDZXJ0aWZp 
Y2F0aW9uIEF1dGhvcml0eSBBZG1pbmlzdHJhdG9yIG9mIEFrb2dyaW1vMB0GA1UdDgQWBBS0XBX+ 
S1oKll9/dbotk4uT79OTTTCBtwYDVR0jBIGvMIGsgBT/z8crhIwq6ewIpIADdTekr3NzIqGBiKSB 
hTCBgjELMAkGA1UEBhMCREUxETAPBgNVBAoTCEFrb2dyaW1vMRowGAYDVQQLExFUZXN0YmVkIFN0 
dXR0Z2FydDEUMBIGA1UEAxMLQWtvZ3JpbW8gQ0ExLjAsBgkqhkiG9w0BCQEWH0RhdmlkLkx1dHpA 
cnVzLnVuaS1zdHV0dGdhcnQuZGWCCQD8rty8iEhJUzAdBgNVHREEFjAUgRJmcmFua0Bha29ncmlt 
by5vcmcwKgYDVR0SBCMwIYEfRGF2aWQuTHV0ekBydXMudW5pLXN0dXR0Z2FydC5kZTAoBglghkgB 
hvhCAQQEGxYZaHR0cDovLy9wdWIvY3JsL2NhY3JsLmNybDAoBglghkgBhvhCAQMEGxYZaHR0cDov 
Ly9wdWIvY3JsL2NhY3JsLmNybDAqBgNVHR8EIzAhMB+gHaAbhhlodHRwOi8vL3B1Yi9jcmwvY2Fj 
cmwuY3JsMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4ICAQCsOxM293l25IUKRS6WHAg6vUY3DR5sC7XC/O7JawS7 
+C4SBGcfwpYrskYgMv86IrQlIKz5TSBzN6Lx/qrpQT/rz6WIjO3ok8rc+PA8wQznqazMWJsbAzEu 
PNtruoZHQ1qfbkTv0sf1x4y1WPej1DiSs7RscR55RRaQ3TQ+jd+2/i8HBuPjs8PiqBJBsVWl6ihQ 
WG6HrgEdPtR/S573IPudRw/jg/AJVTlMnN21/RpAddN7vBdIfBC62FOEfJYaGnD/TI+VvBnaIX5K 
76EZxLMfOBh9CGP170sx32omcQajx6OERGG6PCvNiU9Jr36FVdWWJcqyqqVK3hsT8nZEU1Lt4hUH 
o96xkX33uAPDPC4KMX0Y8yT+jYazxwVSSqhOElYNuq0WmpVT62LvofbIMLZux14QgRY7suD9NsoQ 
uQYeExcX6KgynzIPNky6WS9lVRR0HabJR6UtJZo9ToLIkE69rXmzqxH+yc6vsWP4cxg7xmsQJFAg 
QGmxArdT7Q2JW19LVc7eFSdYI8fTizmaj0UNdh095nNZfePuyJFdZzlZyVmsYB6H3k7HA2D1bE+f 
CgsOoYDL8PKCRbahmx6GhbVr1Y9HwDiy9lV/ctb1czv7WDsaHXTV/6qFdjVI4ATjBl6OJ0ZIp14j 
BlEFGqcY0NreV594Du2ML/2pKjOsirFytzCCAlYwggG/oAMCAQICBGWFQW8wDQYJKoZIhvcNAQEE 
BQAwVzELMAkGA1UEBhMCREUxETAPBgNVBAoTCEFrb2dyaW1vMREwDwYDVQQLEwhJbnRlcm5ldDEW 
MBQGA1UEAxMNRnJhbmsgRmlyZW1hbjEKMAgGA1UEBRMBNDAeFw0wODA1MjcxMDA0MjdaFw0wODA1 
MjcyMjA5MjdaMGwxCzAJBgNVBAYTAkRFMREwDwYDVQQKEwhBa29ncmltbzERMA8GA1UECxMISW50 
ZXJuZXQxFjAUBgNVBAMTDUZyYW5rIEZpcmVtYW4xCjAIBgNVBAUTATQxEzARBgNVBAMTCjE3MDMy 
MzE4NTUwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAvLveeonT2DWJP66VuG8lNsslUusONhctsmEv 
BGFxHoUqePrqZye/mEp/uff/xpoYxcRWQYZyyxen5+IzDw/79QIDAQABo14wXDApBgNVHSUEIjAg 
BggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQGCisGAQQBgjcUAgIwDgYDVR0PAQH/BAQDAgWgMB8GCisGAQQB 
m1ABgV4BAf8EDjAMMAoGCCsGAQUFBxUBMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAEBjIbOiXVU6pwX6rmnn 
J0pmfrMMVtQqj61jmDZLWKI8jbhetWJlLEWU5V8T52FY+vnV9+q+/smUqDfOAEn+quEH6EupyEGn 
fKlURtVcF8/aHEaTeK8+QXdiFtVL76l3Jqj0T83IIXjQx2K00CJO1ZXHFHDVMOJwilptdGUJZty7
</wsse:BinarySecurityToken><ds:Signature 
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-16001744"> 
<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>z07lUMA81Nh5uv3yvVljJCyzELU=</ds:DigestValue> 
</ds:Reference> 
<ds:Reference URI="#id-30476892"> 
<ds:Transforms> 
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/> 
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</ds:Transforms> 
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<ds:DigestValue>irkKUXa9Kr3LjHmhPlGnnco27Xc=</ds:DigestValue> 
</ds:Reference> 
<ds:Reference URI="#id-16720915"> 
<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>3/YISiA/s9ccquG5rHoAOlxoBRM=</ds:DigestValue> 
</ds:Reference> 
<ds:Reference URI="#id-31020178"> 
<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>b1thuIxNGQqA9ZcnYxmKPtNSFVM=</ds:DigestValue> 
</ds:Reference> 
<ds:Reference URI="#id-20935297"> 
<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>1Anx7QbCQ1nBcXR6shLh7koC+mo=</ds:DigestValue> 
</ds:Reference> 
<ds:Reference URI="#id-7777071"> 
<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>wo6UX8zAT4D5dqUOFK3x4sVXLI0=</ds:DigestValue> 
</ds:Reference> 
</ds:SignedInfo> 
<ds:SignatureValue> 
UwZEqZrtNDF+2gmaU5m/0aQ/hdnF/BDQLmHh+OfZjZ8B4hJKsBYPjZNQouRJBp3tVVYHKZ8cQbGx 
uZHBMBfC8A== 
</ds:SignatureValue> 
<ds:KeyInfo Id="KeyId-15493888"> 
<wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STRId-19235919" 
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd"><wsse:Reference URI="#CertId-2798712" 
ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-
token-profile-1.0#X509PKIPathv1"/></wsse:SecurityTokenReference> 
</ds:KeyInfo> 
</ds:Signature> 
<wsu:Timestamp wsu:Id="id-16001744" xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd"><wsu:Created>2008-05-27T14:37:58Z</wsu:Created><wsu:Expires>2008-
05-27T14:42:58Z</wsu:Expires></wsu:Timestamp></wsse:Security><wsa:MessageID 
wsu:Id="id-20935297" soapenv:mustUnderstand="0" 
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd">uuid:7de5e660-2bfa-11dd-9ad9-
ebafdfd5229f</wsa:MessageID><wsa:To wsu:Id="id-16720915" 
soapenv:mustUnderstand="0" xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">http://147.102.19.157:8080/wsrf/services/examples/security/first/Ma
thService</wsa:To><wsa:Action wsu:Id="id-7777071" soapenv:mustUnderstand="0" 
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-utility-
1.0.xsd">http://www.globus.org/namespaces/examples/MathService_instance_4op/
MathPortType/subtractRequest</wsa:Action><wsa:From wsu:Id="id-31020178" 
soapenv:mustUnderstand="0" xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd"><wsa:Address>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing/role/
anonymous</wsa:Address></wsa:From></soapenv:Header><soapenv:Body wsu:Id="id-
30476892" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"><subtract 
xmlns="http://www.globus.org/namespaces/examples/MathService_instance_4op"><
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subtractValue 
xmlns="">4</subtractValue></subtract></soapenv:Body></soapenv:Envelope> 
 

Απάντηση  από  την  υπηρεσία  WSRF.NET 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
        <soapenv:Body> 
          <soapenv:Fault> 
            <faultcode xmlns:ns1="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd">ns1:FailedCheck</faultcode> 
            <faultstring>The signature or decryption was 
invalid</faultstring> 
            <detail> 
              <ns2:stackTrace 
xmlns:ns2="http://xml.apache.org/axis/">org.globus.wsrf.impl.security.authen
tication.wssec.WSSecurityException: The signature or decryption was invalid 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityEngine.verifyXM
LSignature(WSSecurityEngine.java:286) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityRequestEngine.v
erifyXMLSignature(WSSecurityRequestEngine.java:97) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityEngine.handleSi
gnatureElement(WSSecurityEngine.java:116) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityEngine.processS
ecurityHeader(WSSecurityEngine.java:526) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityEngine.processS
ecurityHeader(WSSecurityEngine.java:493) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityEngine.processS
ecurityHeader(WSSecurityEngine.java:407) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityRequestEngine.p
rocessSecurityHeader(WSSecurityRequestEngine.java:61) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityBasicHandler.ha
ndleMessage(WSSecurityBasicHandler.java:43) 
 at 
org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityHandler.handleR
equest(WSSecurityHandler.java:21) 
 at 
org.apache.axis.handlers.HandlerChainImpl.handleRequest(HandlerChainImpl.jav
a:105) 
 at 
org.apache.axis.handlers.JAXRPCHandler.invoke(JAXRPCHandler.java:52) 
 at 
org.apache.axis.strategies.InvocationStrategy.visit(InvocationStrategy.java:
32) 
 at org.apache.axis.SimpleChain.doVisiting(SimpleChain.java:118) 
 at org.apache.axis.SimpleChain.invoke(SimpleChain.java:83) 
 at org.apache.axis.server.AxisServer.invoke(AxisServer.java:248) 
 at 
org.globus.wsrf.container.ServiceThread.doPost(ServiceThread.java:677) 
 at 
org.globus.wsrf.container.ServiceThread.process(ServiceThread.java:398) 
 at org.globus.wsrf.container.ServiceThread.run(ServiceThread.java:302) 
</ns2:stackTrace> 
              <ns3:hostname 
xmlns:ns3="http://xml.apache.org/axis/">akogrimo</ns3:hostname> 
            </detail> 
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          </soapenv:Fault> 
        </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 

 

9.4 Γενικά συμπεράσματα 

Τα  συμπεράσματα  στα  οποία  καταλήξαμε  είναι  τα  ακόλουθα: 

1. Απ’  ότι  παρατηρήθηκε  στα  specifications  για  το  WS-Security,  ορισμένα  

elements  «αναφέρονταν»  στο  ds (Digital  Signature)  namespace.  Αυτή  η  

συνθήκη  πληρούνταν  από  το  Globus  Toolkit,  αλλά  όχι  από  το  WSRF.NET  και  

ίσως  αποτελεί  έναν  από  τους  λόγους  για  την  αποτυχία  του  εγχειρήματος. 

2. Η  δομή  των  μηνυμάτων  που  προέρχονται  από  τις  δύο  υπηρεσίες  έχουν  

ελαφρώς  διαφορετική  δομή, πράγμα  όμως  το  οποίο  μπορεί  να  επηρεάζει  την  

επιτυχία  της  επικοινωνίας.   

3. Όταν  το  κωδικοποιημένο  μήνυμα  που  προέρχεται  από  τον  .NET  πελάτη  φτάσει  

στην  υπηρεσία  του  Globus,   αρχίζει  η  επεξεργασία  και  επαλήθευση  του  

μηνύματος. Όπως  φαίνεται  και  από  την  εξαίρεση  παραπάνω, το  πρόβλημα  

εντοπίζεται  στην  ψηφιακή  υπογραφή.  Όταν  το  Globus  κάνει  την  επαλήθευση  

του  μηνύματος  καλεί  μια  συνάρτηση, η  οποία  παίρνει  διάφορα   ορίσματα.  

Πρώτον, παίρνει  τα  ενδιάμεσα  digests, που  παράγονται  από  συγκεκριμένα  

κομμάτια  του  μηνύματος  και  υπολογίζονται  στον  αποστολέα (.ΝΕΤ).  Το  Globus  

τα  επαναϋπολογίζει  και  τα  συγκρίνει. Μέχρι  αυτό  το  σημείο  δεν  παρατηρείται  

κάποιο  πρόβλημα.  Εν  συνεχεία, η  συνάρτηση  επαλήθευσης  του  Globus  παίρνει  

σαν  δεδομένα  το  πιστοποιητικό  και  την  τιμή  της  ψηφιακής  υπογραφής. Σε  αυτό  

το  σημείο  είναι  που  παρατηρείται  το  πρόβλημα, καθώς  η  επαλήθευση  δεν  

μπορεί  να  γίνει  και  εγείρεται  η  εξαίρεση.  Η έξοδος (logs) των μηχανισμών του 

GT4 GSI κατά την διάρκεια επεξεργασίας της ασφαλούς κλήσης από τον πελάτη 

WSRF.NET, η οποία επιβεβαιώνει τα παραπάνω,  επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 

4. Τα  πιστοποιητικά  αυτά  καθαυτά,   δεν  φαίνεται  να  έχουν  κάποια  σχέση.  

Χρησιμοποιήθηκαν  για την  ασφαλή  επικοινωνία   μεταξύ  ομογενών  συστημάτων, 

δηλαδή  μεταξύ  τόσο  Globus service  και  Globus  client  όσο  και  WSRF.NET  

service  και  WSRF.NET  client,  και  δεν  παρατηρήθηκε  κάποιο  πρόβλημα. 
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10 Επίλογος 

Η  συνάρτηση  επαλήθευσης  του  GΤ4  φαίνεται  να  είναι  ο  πυρήνας  του  προβλήματος.  

Είναι  χαρακτηριστικό, ότι  η  τιμή  της  ψηφιακής  υπογραφής  παράγεται  από  τα  

ενδιάμεσα  digests, που  αναφέρθηκαν  πριν,  και  το  πιστοποιητικό  που  επισυνάπτεται  από  

τον  αποστολέα.   Στην  2η  παρατήρηση, ειπώθηκε  ότι  αυτά  τα  ενδιάμεσα  digests  είναι   

ίδια  και  για  το  Globus  και  για  το  WSRF.NET.  Άρα,  λογικά  το  πρόβλημα  θα  πρέπει  

να  υπάρχει   στην  πλευρά  του  πιστοποιητικού.  Όμως ,  όπως  αναφέρθηκε  και  στην  3η  

παρατήρηση  η  επικοινωνία  μεταξύ  ομογενών  συστημάτων,  βάσει  των  ίδιων  

πιστοποιητικών,  έγινε  με  επιτυχία.  Έτσι,  συμπεραίνουμε  ότι  δεν  υπάρχει  πρόβλημα  με  

τα  ίδια  τα  πιστοποιητικά ,  αλλά  με  τον  μηχανισμούς  των  πλατφορμών  που  τα  

«χειρίζονται»  με  τρόπο  μη  συμβατό  μεταξύ  τους. Το  πρόβλημα  που  προέκυψε  με  την  

περίπτωση  του  WS-Security  είναι  το  ίδιο  με  την  περίπτωση  του  WS-Secure 

Conversation  καθώς  και  του  TLS. 

 

Είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας, η εύρεση ενός κοινού τρόπου επικοινωνίας μεταξύ των 

διαφόρων συστημάτων ενός Grid. Ένα Grid πρέπει να είναι ανεξάρτητο πλατφόρμας και 

επικοινωνίας, γιατί μόνο τότε θα μπορέσει  να γίνει εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, και όχι απλά 

αντικείμενο έρευνας.  
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12 Παράρτημα 

 

12.1 Παράδειγμα Χ.509 πιστοποιητικού  

Certificate: 
    Data: 
        Version: 3 (0x2) 
        Serial Number: 24 (0x18) 
        Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption 
        Issuer: C=DE, O=Testbed Stuttgart, OU=Akogrimo, CN=Akogrimo 
CA/emailAddress=David.Lutz@rus.uni-stuttgart.de 
        Validity 
            Not Before: Feb  8 10:14:50 2007 GMT 
            Not After : Aug 27 10:14:50 2007 GMT 
        Subject: C=DE, O=Akogrimo, OU=Partners, CN=MonitoringService/serialNumber=24 
        Subject Public Key Info: 
            Public Key Algorithm: rsaEncryption 
            RSA Public Key: (1024 bit) 
                Modulus (1024 bit): 
                    00:dd:50:8c:bb:fe:92:97:4d:a6:20:fb:43:fd:26: 
                    ab:4e:d3:e4:7f:8e:b5:ba:21:23:61:8d:ed:ba:43: 
                    45:d3:ac:ad:f4:80:94:ec:61:77:f7:65:76:88:c1: 
                    a4:b0:64:2c:82:7a:a0:a9:b5:14:d1:59:33:42:6a: 
                    f9:3e:2c:7b:6b:21:e7:99:82:82:b7:13:f4:3e:65: 
                    23:e8:d6:2e:1c:e0:3a:fe:d8:d2:30:49:fd:c7:92: 
                    fe:20:f9:f7:ce:11:80:60:02:d5:17:a5:c4:cf:ad: 
                    fb:2e:66:b0:37:6c:12:e5:59:d3:0f:d0:26:48:d6: 
                    ce:71:0a:c9:64:5e:3d:72:fb 
                Exponent: 65537 (0x10001) 
        X509v3 extensions: 
            X509v3 Basic Constraints: 
                CA:FALSE 
            X509v3 Certificate Policies: 
                Policy: 1.2.3.3.4 
                  CPS: http://some.url.org/cps 
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            Netscape Cert Type: 
                SSL Client, S/MIME 
            X509v3 Key Usage: 
                Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment 
            X509v3 Extended Key Usage: 
                TLS Web Client Authentication, E-mail Protection, Microsoft Smartcardlogin 
            Netscape Comment: 
                User Certificate of Akogrimo 
            X509v3 Subject Key Identifier: 
                53:E4:13:E5:CC:8E:6F:19:92:D3:13:8E:96:33:11:89:47:99:D6:5A 
            X509v3 Authority Key Identifier: 
                keyid:52:39:81:04:3F:42:0B:6E:B7:9D:A4:E2:0B:33:F3:6E:B9:DD:73:9C 
                DirName:/C=DE/O=Testbed Stuttgart/OU=Akogrimo/CN=Akogrimo 
CA/emailAddress=David.Lutz@rus.uni-stuttgart.de 
                serial:91:C0:93:31:60:C6:D1:79 
 
            X509v3 Subject Alternative Name: 
                email:jmms03@tid.es 
            X509v3 Issuer Alternative Name: 
                email:David.Lutz@rus.uni-stuttgart.de 
            Netscape CA Revocation Url: 
                http:///pub/crl/cacrl.crl 
            Netscape Revocation Url: 
                http:///pub/crl/cacrl.crl 
            X509v3 CRL Distribution Points: 
                URI:http://192.108.37.78/pub/crl/cacrl.crl 
 
    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption 
        56:14:5c:e9:67:22:65:eb:7c:1f:ac:7a:84:0f:81:f7:62:f7: 
        77:a4:59:3d:0e:91:7d:33:56:6d:80:bc:ee:0d:73:22:8b:d6: 
        a1:b1:04:05:66:1f:21:d6:65:4a:71:e1:89:3d:43:c2:4d:40: 
        24:c4:74:06:c5:b7:c5:e4:da:7a:e3:dc:55:1c:6c:f1:16:01: 
        41:da:81:39:13:3e:f6:5a:88:5a:fe:f8:a1:23:99:c8:b1:cd: 
        2d:e2:6f:42:ae:0c:ec:f8:b5:2e:87:0f:06:a2:0a:c1:7e:8e: 
        e6:9f:47:20:f1:2d:bf:72:2e:63:9a:11:5e:17:ab:24:cf:e3: 
        94:11:99:47:20:72:79:c6:d1:51:4e:56:44:54:d9:aa:ab:b6: 
        d9:bf:9b:72:44:43:e5:85:5a:a0:3d:cb:b4:3e:92:c1:ed:5e: 
        16:e1:24:b0:a0:06:6a:f9:0d:5b:b7:cf:72:c6:58:29:0d:ab: 
        64:98:57:ef:3f:25:b2:9a:66:af:93:a9:a0:93:11:20:06:bd: 
        ed:46:8a:40:c4:99:b7:6a:b1:06:f6:6f:9b:15:28:26:f8:b0: 
        d5:c5:78:f5:a8:4e:ef:a9:fb:79:14:a3:8e:e2:ab:07:fe:4d: 
        6d:2c:ec:07:9a:e6:f9:ed:5d:8a:21:ec:e7:41:7b:4d:ae:c8: 
        d9:32:20:94:67:91:c6:e8:71:60:fb:2d:fe:e7:df:99:af:0e: 
        2f:04:15:d2:cd:ba:2d:fd:28:da:c8:a7:c1:a3:ef:70:fa:ff: 
        9c:69:0b:a0:9c:35:24:64:5a:f6:dc:36:15:e8:3a:47:46:92: 
        06:ee:c6:c5:9f:01:5f:16:1e:20:e0:33:a3:9c:66:08:96:14: 
        70:af:8e:94:61:f6:9f:53:b0:88:ed:d6:f1:3f:16:9b:c6:ba: 
        75:52:f6:0a:12:21:9f:56:b2:d1:1e:79:7a:00:75:a3:eb:81: 
        42:e0:d2:c2:ad:1e:b7:5b:f9:08:3c:87:f2:57:14:8a:24:00: 
        4e:2e:24:2c:5d:b2:fa:f6:30:9d:48:9d:6f:8b:de:06:8d:ee: 
        a7:61:b9:2e:26:8e:63:c7:86:58:a6:fe:69:5c:9e:56:5f:d5: 
        1e:11:26:e8:f1:ab:3f:d5:d3:26:27:1a:a6:a2:19:b3:80:58: 
        20:13:32:63:a0:cb:54:ec:d0:a9:87:34:69:92:d8:de:38:fd: 
        24:5b:05:ed:0a:ee:15:4f:62:16:0f:59:7a:45:87:09:87:31: 
        1f:47:33:23:a1:91:b5:ae:bb:b1:46:bc:d4:04:df:dd:d4:bc: 
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        1b:4a:69:12:75:01:d1:c8:f1:1d:76:5e:1d:9a:7f:1a:ba:9e: 
        28:38:17:b0:d1:e1:b9:d1 
 

12.2 Έξοδος μηχανισμού GT4 GSI κατά την επεξεργασία 

ασφαλούς SOAP μηνύματος από πελάτη WSRF.NET 

2008-05-23 19:04:00,396 DEBUG wssec.WSSecurityEngine [ServiceThread-

16,processSecurityHeader:508] Processing WS-Security header for 'null' actor. request (so 

process timestamp) true 

2008-05-23 19:04:00,399 DEBUG wssec.WSSecurityEngine [ServiceThread-

16,processSecurityHeader:544] Found timestamp element 

2008-05-23 19:04:00,401 DEBUG wssec.WSSecurityEngine [ServiceThread-

16,processSecurityHeader:548] BinarySecurityToken http://docs.oasis-

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

2008-05-23 19:04:00,403 DEBUG wssec.WSSecurityEngine [ServiceThread-

16,processSecurityHeader:525] Found signature element 

2008-05-23 19:04:00,405 DEBUG algorithms.SignatureAlgorithm [ServiceThread-

16,<init>:?] Create URI "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" class 

"org.apache.xml.security.algorithms.implementations.SignatureBaseRSA$SignatureRSASHA

1" 

2008-05-23 19:04:00,420 DEBUG algorithms.JCEMapper [ServiceThread-

16,translateURItoJCEID:?] Request for URI http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 

2008-05-23 19:04:00,423 DEBUG implementations.SignatureBaseRSA [ServiceThread-

16,<init>:?] Created SignatureDSA using SHA1withRSA 

2008-05-23 19:04:00,426 DEBUG wssec.WSSecurityEngine [ServiceThread-

16,handleSignatureElement:115] Found XML signature 

2008-05-23 19:04:00,430 DEBUG wssec.WSSecurityEngine [ServiceThread-

16,verifyXMLSignature:249] Verify XML Signature 

Inside decodeInternal method... 

2008-05-23 19:04:00,439 DEBUG wssec.WSSecurityEngine [ServiceThread-

16,verifyXMLSignature:273] vbmvmvbnmhj 

2008-05-23 19:04:00,441 DEBUG wssec.WSSecurityEngine [ServiceThread-

16,verifyXMLSignature:278] Issuer DN: C=DE,O=Akogrimo,OU=Testbed 

Stuttgart,CN=Akogrimo CA,E=David.Lutz@rus.uni-stuttgart.de 
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2008-05-23 19:04:00,444 DEBUG wssec.WSSecurityEngine [ServiceThread-

16,verifyXMLSignature:279] Subject: C=DE,O=Akogrimo,OU=Internet,CN=Frank 

Fireman,SN=4 

2008-05-23 19:04:00,446 DEBUG wssec.WSSecurityEngine [ServiceThread-

16,verifyXMLSignature:280] Serial number: 4 

2008-05-23 19:04:00,448 DEBUG wssec.WSSecurityEngine [ServiceThread-

16,verifyXMLSignature:282] ID attribute:  

Inside decodeInternal method... 

2008-05-23 19:04:00,451 DEBUG wssec.WSSecurityEngine [ServiceThread-

16,verifyXMLSignature:283] Signature value: [B@f38b42 

2008-05-23 19:04:00,453 DEBUG wssec.WSSecurityEngine [ServiceThread-

16,verifyXMLSignature:284] Signed info: 

org.apache.xml.security.signature.SignedInfo@13bcbc8 

verify 6 References 

I am not requested to follow nested Manifests 

TAGNAME: Reference 

BASEURI: null 

CurrentRef getURI = #Id-7e0551c4-5790-46e5-8ffa-f0d18fc6da41 

Inside getDigestValue method... 

null 

Inside decodeInternal method... 

2008-05-23 19:04:00,460 DEBUG algorithms.JCEMapper [ServiceThread-

16,translateURItoJCEID:?] Request for URI http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 

Digest Algorithm: SHA-1 

DigestValue = 45 DigestValue = -33 DigestValue = -105 DigestValue = 28 DigestValue = 33 

DigestValue = 92 DigestValue = -29 DigestValue = 56 DigestValue = 1 DigestValue = -27 

DigestValue = 30 DigestValue = 117 DigestValue = -64 DigestValue = 116 DigestValue = -

117 DigestValue = -116 DigestValue = -5 DigestValue = -103 DigestValue = 15 DigestValue 

= -47  

CalculateDigest = 45 CalculateDigest = -33 CalculateDigest = -105 CalculateDigest = 28 

CalculateDigest = 33 CalculateDigest = 92 CalculateDigest = -29 CalculateDigest = 56 

CalculateDigest = 1 CalculateDigest = -27 CalculateDigest = 30 CalculateDigest = 117 

CalculateDigest = -64 CalculateDigest = 116 CalculateDigest = -117 CalculateDigest = -116 
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CalculateDigest = -5 CalculateDigest = -103 CalculateDigest = 15 CalculateDigest = -47 

Verification successful for URI "#Id-7e0551c4-5790-46e5-8ffa-f0d18fc6da41" 

verified!!!!!!!!!!!! 

Inside getDigestValue method... 

null 

Inside decodeInternal method... 

2008-05-23 19:04:00,507 DEBUG algorithms.JCEMapper [ServiceThread-

16,translateURItoJCEID:?] Request for URI http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 

Digest Algorithm: SHA-1 

DigestValue = 45 DigestValue = -33 DigestValue = -105 DigestValue = 28 DigestValue = 33 

DigestValue = 92 DigestValue = -29 DigestValue = 56 DigestValue = 1 DigestValue = -27 

DigestValue = 30 DigestValue = 117 DigestValue = -64 DigestValue = 116 DigestValue = -

117 DigestValue = -116 DigestValue = -5 DigestValue = -103 DigestValue = 15 DigestValue 

= -47  

CalculateDigest = 45 CalculateDigest = -33 CalculateDigest = -105 CalculateDigest = 28 

CalculateDigest = 33 CalculateDigest = 92 CalculateDigest = -29 CalculateDigest = 56 

CalculateDigest = 1 CalculateDigest = -27 CalculateDigest = 30 CalculateDigest = 117 

CalculateDigest = -64 CalculateDigest = 116 CalculateDigest = -117 CalculateDigest = -116 

CalculateDigest = -5 CalculateDigest = -103 CalculateDigest = 15 CalculateDigest = -47 

Verification successful for URI "#Id-7e0551c4-5790-46e5-8ffa-f0d18fc6da41" 

The Reference has Type  

TAGNAME: Reference 

BASEURI: null 

CurrentRef getURI = #Id-4f2b4dc0-c93a-4c0d-a9ee-c59d91dad3d8 

Inside getDigestValue method... 

null 

Inside decodeInternal method... 

2008-05-23 19:04:00,534 DEBUG algorithms.JCEMapper [ServiceThread-

16,translateURItoJCEID:?] Request for URI http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 

Digest Algorithm: SHA-1 

DigestValue = 117 DigestValue = 114 DigestValue = 23 DigestValue = -29 DigestValue = -9 

DigestValue = 64 DigestValue = 10 DigestValue = 98 DigestValue = 90 DigestValue = 42 

DigestValue = 83 DigestValue = -104 DigestValue = 9 DigestValue = -52 DigestValue = -
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104 DigestValue = 48 DigestValue = -119 DigestValue = 10 DigestValue = 111 DigestValue 

= 72  

CalculateDigest = 117 CalculateDigest = 114 CalculateDigest = 23 CalculateDigest = -29 

CalculateDigest = -9 CalculateDigest = 64 CalculateDigest = 10 CalculateDigest = 98 

CalculateDigest = 90 CalculateDigest = 42 CalculateDigest = 83 CalculateDigest = -104 

CalculateDigest = 9 CalculateDigest = -52 CalculateDigest = -104 CalculateDigest = 48 

CalculateDigest = -119 CalculateDigest = 10 CalculateDigest = 111 CalculateDigest = 72 

Verification successful for URI "#Id-4f2b4dc0-c93a-4c0d-a9ee-c59d91dad3d8" 

verified!!!!!!!!!!!! 

Inside getDigestValue method... 

null 

Inside decodeInternal method... 

2008-05-23 19:04:00,567 DEBUG algorithms.JCEMapper [ServiceThread-

16,translateURItoJCEID:?] Request for URI http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 

Digest Algorithm: SHA-1 

DigestValue = 117 DigestValue = 114 DigestValue = 23 DigestValue = -29 DigestValue = -9 

DigestValue = 64 DigestValue = 10 DigestValue = 98 DigestValue = 90 DigestValue = 42 

DigestValue = 83 DigestValue = -104 DigestValue = 9 DigestValue = -52 DigestValue = -

104 DigestValue = 48 DigestValue = -119 DigestValue = 10 DigestValue = 111 DigestValue 

= 72  

CalculateDigest = 117 CalculateDigest = 114 CalculateDigest = 23 CalculateDigest = -29 

CalculateDigest = -9 CalculateDigest = 64 CalculateDigest = 10 CalculateDigest = 98 

CalculateDigest = 90 CalculateDigest = 42 CalculateDigest = 83 CalculateDigest = -104 

CalculateDigest = 9 CalculateDigest = -52 CalculateDigest = -104 CalculateDigest = 48 

CalculateDigest = -119 CalculateDigest = 10 CalculateDigest = 111 CalculateDigest = 72 

Verification successful for URI "#Id-4f2b4dc0-c93a-4c0d-a9ee-c59d91dad3d8" 

The Reference has Type  

TAGNAME: Reference 

BASEURI: null 

CurrentRef getURI = #Id-79c3deee-b1d7-4513-b8df-56a3df8ea530 

Inside getDigestValue method... 

null 

Inside decodeInternal method... 
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2008-05-23 19:04:00,617 DEBUG algorithms.JCEMapper [ServiceThread-

16,translateURItoJCEID:?] Request for URI http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 

Digest Algorithm: SHA-1 

DigestValue = 94 DigestValue = -17 DigestValue = -108 DigestValue = -119 DigestValue = 

25 DigestValue = -56 DigestValue = -14 DigestValue = -74 DigestValue = 21 DigestValue = 

121 DigestValue = -85 DigestValue = 87 DigestValue = -66 DigestValue = -15 DigestValue 

= -98 DigestValue = 51 DigestValue = 37 DigestValue = 60 DigestValue = -119 DigestValue 

= 84  

CalculateDigest = 94 CalculateDigest = -17 CalculateDigest = -108 CalculateDigest = -119 

CalculateDigest = 25 CalculateDigest = -56 CalculateDigest = -14 CalculateDigest = -74 

CalculateDigest = 21 CalculateDigest = 121 CalculateDigest = -85 CalculateDigest = 87 

CalculateDigest = -66 CalculateDigest = -15 CalculateDigest = -98 CalculateDigest = 51 

CalculateDigest = 37 CalculateDigest = 60 CalculateDigest = -119 CalculateDigest = 84 

Verification successful for URI "#Id-79c3deee-b1d7-4513-b8df-56a3df8ea530" 

verified!!!!!!!!!!!! 

Inside getDigestValue method... 

null 

Inside decodeInternal method... 

2008-05-23 19:04:00,658 DEBUG algorithms.JCEMapper [ServiceThread-

16,translateURItoJCEID:?] Request for URI http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 

Digest Algorithm: SHA-1 

DigestValue = 94 DigestValue = -17 DigestValue = -108 DigestValue = -119 DigestValue = 

25 DigestValue = -56 DigestValue = -14 DigestValue = -74 DigestValue = 21 DigestValue = 

121 DigestValue = -85 DigestValue = 87 DigestValue = -66 DigestValue = -15 DigestValue 

= -98 DigestValue = 51 DigestValue = 37 DigestValue = 60 DigestValue = -119 DigestValue 

= 84  

CalculateDigest = 94 CalculateDigest = -17 CalculateDigest = -108 CalculateDigest = -119 

CalculateDigest = 25 CalculateDigest = -56 CalculateDigest = -14 CalculateDigest = -74 

CalculateDigest = 21 CalculateDigest = 121 CalculateDigest = -85 CalculateDigest = 87 

CalculateDigest = -66 CalculateDigest = -15 CalculateDigest = -98 CalculateDigest = 51 

CalculateDigest = 37 CalculateDigest = 60 CalculateDigest = -119 CalculateDigest = 84 

Verification successful for URI "#Id-79c3deee-b1d7-4513-b8df-56a3df8ea530" 

The Reference has Type  

TAGNAME: Reference 
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BASEURI: null 

CurrentRef getURI = #Id-964b307f-300a-45da-971a-296d303bbb0b 

Inside getDigestValue method... 

null 

Inside decodeInternal method... 

2008-05-23 19:04:00,682 DEBUG algorithms.JCEMapper [ServiceThread-

16,translateURItoJCEID:?] Request for URI http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 

Digest Algorithm: SHA-1 

DigestValue = -107 DigestValue = 119 DigestValue = -107 DigestValue = 127 DigestValue = 

5 DigestValue = -96 DigestValue = 83 DigestValue = -123 DigestValue = -106 DigestValue 

= -127 DigestValue = 125 DigestValue = 111 DigestValue = 124 DigestValue = -45 

DigestValue = 90 DigestValue = -62 DigestValue = -7 DigestValue = -99 DigestValue = -77 

DigestValue = -84  

CalculateDigest = -107 CalculateDigest = 119 CalculateDigest = -107 CalculateDigest = 127 

CalculateDigest = 5 CalculateDigest = -96 CalculateDigest = 83 CalculateDigest = -123 

CalculateDigest = -106 CalculateDigest = -127 CalculateDigest = 125 CalculateDigest = 111 

CalculateDigest = 124 CalculateDigest = -45 CalculateDigest = 90 CalculateDigest = -62 

CalculateDigest = -7 CalculateDigest = -99 CalculateDigest = -77 CalculateDigest = -84 

Verification successful for URI "#Id-964b307f-300a-45da-971a-296d303bbb0b" 

verified!!!!!!!!!!!! 

Inside getDigestValue method... 

null 

Inside decodeInternal method... 

2008-05-23 19:04:00,704 DEBUG algorithms.JCEMapper [ServiceThread-

16,translateURItoJCEID:?] Request for URI http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 

Digest Algorithm: SHA-1 

DigestValue = -107 DigestValue = 119 DigestValue = -107 DigestValue = 127 DigestValue = 

5 DigestValue = -96 DigestValue = 83 DigestValue = -123 DigestValue = -106 DigestValue 

= -127 DigestValue = 125 DigestValue = 111 DigestValue = 124 DigestValue = -45 

DigestValue = 90 DigestValue = -62 DigestValue = -7 DigestValue = -99 DigestValue = -77 

DigestValue = -84  

CalculateDigest = -107 CalculateDigest = 119 CalculateDigest = -107 CalculateDigest = 127 

CalculateDigest = 5 CalculateDigest = -96 CalculateDigest = 83 CalculateDigest = -123 

CalculateDigest = -106 CalculateDigest = -127 CalculateDigest = 125 CalculateDigest = 111 
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CalculateDigest = 124 CalculateDigest = -45 CalculateDigest = 90 CalculateDigest = -62 

CalculateDigest = -7 CalculateDigest = -99 CalculateDigest = -77 CalculateDigest = -84 

Verification successful for URI "#Id-964b307f-300a-45da-971a-296d303bbb0b" 

The Reference has Type  

TAGNAME: Reference 

BASEURI: null 

CurrentRef getURI = #Timestamp-5763104b-bed6-4ecb-8d3c-16a7cf3204dc 

Inside getDigestValue method... 

null 

Inside decodeInternal method... 

2008-05-23 19:04:00,727 DEBUG algorithms.JCEMapper [ServiceThread-

16,translateURItoJCEID:?] Request for URI http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 

Digest Algorithm: SHA-1 

DigestValue = 68 DigestValue = 0 DigestValue = 122 DigestValue = -119 DigestValue = -16 

DigestValue = 67 DigestValue = -37 DigestValue = 63 DigestValue = -92 DigestValue = -57 

DigestValue = 41 DigestValue = -91 DigestValue = 88 DigestValue = 64 DigestValue = 95 

DigestValue = 61 DigestValue = -38 DigestValue = -70 DigestValue = -25 DigestValue = 16  

CalculateDigest = 68 CalculateDigest = 0 CalculateDigest = 122 CalculateDigest = -119 

CalculateDigest = -16 CalculateDigest = 67 CalculateDigest = -37 CalculateDigest = 63 

CalculateDigest = -92 CalculateDigest = -57 CalculateDigest = 41 CalculateDigest = -91 

CalculateDigest = 88 CalculateDigest = 64 CalculateDigest = 95 CalculateDigest = 61 

CalculateDigest = -38 CalculateDigest = -70 CalculateDigest = -25 CalculateDigest = 16 

Verification successful for URI "#Timestamp-5763104b-bed6-4ecb-8d3c-16a7cf3204dc" 

verified!!!!!!!!!!!! 

Inside getDigestValue method... 

null 

Inside decodeInternal method... 

2008-05-23 19:04:00,749 DEBUG algorithms.JCEMapper [ServiceThread-

16,translateURItoJCEID:?] Request for URI http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 

Digest Algorithm: SHA-1 

DigestValue = 68 DigestValue = 0 DigestValue = 122 DigestValue = -119 DigestValue = -16 

DigestValue = 67 DigestValue = -37 DigestValue = 63 DigestValue = -92 DigestValue = -57 

DigestValue = 41 DigestValue = -91 DigestValue = 88 DigestValue = 64 DigestValue = 95 

DigestValue = 61 DigestValue = -38 DigestValue = -70 DigestValue = -25 DigestValue = 16  
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CalculateDigest = 68 CalculateDigest = 0 CalculateDigest = 122 CalculateDigest = -119 

CalculateDigest = -16 CalculateDigest = 67 CalculateDigest = -37 CalculateDigest = 63 

CalculateDigest = -92 CalculateDigest = -57 CalculateDigest = 41 CalculateDigest = -91 

CalculateDigest = 88 CalculateDigest = 64 CalculateDigest = 95 CalculateDigest = 61 

CalculateDigest = -38 CalculateDigest = -70 CalculateDigest = -25 CalculateDigest = 16 

Verification successful for URI "#Timestamp-5763104b-bed6-4ecb-8d3c-16a7cf3204dc" 

 

The Reference has Type  

TAGNAME: Reference 

BASEURI: null 

CurrentRef getURI = #Id-1e2b53bc-1c5a-4d8e-9286-64f4c72171a6 

Inside getDigestValue method... 

null 

Inside decodeInternal method... 

2008-05-23 19:04:00,773 DEBUG algorithms.JCEMapper [ServiceThread-

16,translateURItoJCEID:?] Request for URI http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 

Digest Algorithm: SHA-1 

DigestValue = 106 DigestValue = 84 DigestValue = -119 DigestValue = 52 DigestValue = 34 

DigestValue = -111 DigestValue = 95 DigestValue = -10 DigestValue = -77 DigestValue = -

53 DigestValue = -80 DigestValue = -113 DigestValue = -99 DigestValue = -59 DigestValue 

= -28 DigestValue = -90 DigestValue = -61 DigestValue = -11 DigestValue = -22 

DigestValue = -115  

CalculateDigest = 106 CalculateDigest = 84 CalculateDigest = -119 CalculateDigest = 52 

CalculateDigest = 34 CalculateDigest = -111 CalculateDigest = 95 CalculateDigest = -10 

CalculateDigest = -77 CalculateDigest = -53 CalculateDigest = -80 CalculateDigest = -113 

CalculateDigest = -99 CalculateDigest = -59 CalculateDigest = -28 CalculateDigest = -90 

CalculateDigest = -61 CalculateDigest = -11 CalculateDigest = -22 CalculateDigest = -115 

Verification successful for URI "#Id-1e2b53bc-1c5a-4d8e-9286-64f4c72171a6" 

verified!!!!!!!!!!!! 

Inside getDigestValue method... 

null 

Inside decodeInternal method... 

2008-05-23 19:04:00,796 DEBUG algorithms.JCEMapper [ServiceThread-

16,translateURItoJCEID:?] Request for URI http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 
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Digest Algorithm: SHA-1 

DigestValue = 106 DigestValue = 84 DigestValue = -119 DigestValue = 52 DigestValue = 34 

DigestValue = -111 DigestValue = 95 DigestValue = -10 DigestValue = -77 DigestValue = -

53 DigestValue = -80 DigestValue = -113 DigestValue = -99 DigestValue = -59 DigestValue 

= -28 DigestValue = -90 DigestValue = -61 DigestValue = -11 DigestValue = -22 

DigestValue = -115  

CalculateDigest = 106 CalculateDigest = 84 CalculateDigest = -119 CalculateDigest = 52 

CalculateDigest = 34 CalculateDigest = -111 CalculateDigest = 95 CalculateDigest = -10 

CalculateDigest = -77 CalculateDigest = -53 CalculateDigest = -80 CalculateDigest = -113 

CalculateDigest = -99 CalculateDigest = -59 CalculateDigest = -28 CalculateDigest = -90 

CalculateDigest = -61 CalculateDigest = -11 CalculateDigest = -22 CalculateDigest = -115 

Verification successful for URI "#Id-1e2b53bc-1c5a-4d8e-9286-64f4c72171a6" 

The Reference has Type  

2008-05-23 19:04:00,817 DEBUG algorithms.SignatureAlgorithm [ServiceThread-

16,<init>:?] Create URI "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" class 

"org.apache.xml.security.algorithms.implementations.SignatureBaseRSA$SignatureRSASHA

1" 

2008-05-23 19:04:00,819 DEBUG algorithms.JCEMapper [ServiceThread-

16,translateURItoJCEID:?] Request for URI http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 

2008-05-23 19:04:00,822 DEBUG implementations.SignatureBaseRSA [ServiceThread-

16,<init>:?] Created SignatureDSA using SHA1withRSA 

SignatureMethodURI = http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 

jceSigAlgorithm    = SHA1withRSA 

jceSigProvider     = SunRsaSign 

PublicKey = RSA Public Key 

            modulus: 

bf595889b2ed4607188f4a140578b0f65ac25fe59c9b8e2bfa4deae9ff537962b331875b1022615

dc98d11170118e26a6c9c741fb49f02bcd146011e752b2af563c9518b77feb4a8110fe9e684885

a6be214dd221146dcc0ec54356ad417d8d8d0d4d4c89c34df01ef8ff351761af58421400ba2244

8797654c18d21c3ad3423 

    public exponent: 10001 

Inside decodeInternal method... 

SignatureValue = 08 50 20 62 51 DE A7 6F 3A 1D F0 94 75 31 EF 78 D1 7E 0E 16 91 5D 

3E 3D A4 79 1B 4D FC B3 05 66 10 00 1B EB 50 C1 8E D9 0B 98 AB 80 E6 92 47 2F 91 
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2D 31 3F 75 C2 13 7B 7D 4C 49 AB 64 B2 71 ED 51 10 E9 D0 36 81 EB 5E 8D 19 2D 6B 

0F BB D3 39 C7 87 06 53 2D 9C 4D BE 88 A9 C8 14 EA 6E A8 4A D0 58 13 CC F1 29 70 

69 C3 0D 7C 72 EA D0 1D 6E 69 9F 6F AC 9C 4D DF 0D FE 48 64 AC 4F 56 FE DB 

2008-05-23 19:04:00,843 DEBUG wssec.WSSecurityBasicHandler [ServiceThread-

16,handleMessage:53]  

org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityException: The signature 

or decryption was invalid 

 at 

org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityEngine.verifyXMLSignat

ure(WSSecurityEngine.java:286) 

 at 

org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityRequestEngine.verifyXM

LSignature(WSSecurityRequestEngine.java:97) 

 at 

org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityEngine.handleSignature

Element(WSSecurityEngine.java:116) 

 at 

org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityEngine.processSecurityH

eader(WSSecurityEngine.java:526) 

 at 

org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityEngine.processSecurityH

eader(WSSecurityEngine.java:493) 

 at 

org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityEngine.processSecurityH

eader(WSSecurityEngine.java:407) 

 at 

org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityRequestEngine.processSe

curityHeader(WSSecurityRequestEngine.java:61) 

 at 

org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityBasicHandler.handleMes

sage(WSSecurityBasicHandler.java:43) 

 at 

org.globus.wsrf.impl.security.authentication.wssec.WSSecurityHandler.handleRequest(

WSSecurityHandler.java:21) 
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 at 

org.apache.axis.handlers.HandlerChainImpl.handleRequest(HandlerChainImpl.java:10

5) 

 at org.apache.axis.handlers.JAXRPCHandler.invoke(JAXRPCHandler.java:52) 

 at 

org.apache.axis.strategies.InvocationStrategy.visit(InvocationStrategy.java:32) 

 at org.apache.axis.SimpleChain.doVisiting(SimpleChain.java:118) 

 at org.apache.axis.SimpleChain.invoke(SimpleChain.java:83) 

 at org.apache.axis.server.AxisServer.invoke(AxisServer.java:248) 

 at org.globus.wsrf.container.ServiceThread.doPost(ServiceThread.java:677) 

 at org.globus.wsrf.container.ServiceThread.process(ServiceThread.java:398) 

 at org.globus.wsrf.container.ServiceThread.run(ServiceThread.java:302) 


