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Abstract.  Security problems in web sites can promote the spreading of high-

interlacing code thus impairing the quality of the system to promote its ease of 

maintenance and understanding to new members of the development team. 

This article proposes to apply the programming targeted to address the 

security aspects in Web systems known as XSS cross site scripting removing 

the malicious character of a web application as well as promoting a simple 

warning. Furthermore, the comparison with the usual way of JEE platform 
which is the use of filters. 

Resumo. Problemas de segurança em sites web podem promover o alto 

entrelaçamento e espalhamento de código desta forma prejudicando a 

qualidade do sistema ao promover sua facilidade de manutenção e 

entendimento por novos membros da equipe de desenvolvimento. Este artigo 

propõe aplicar a programação orientada a aspectos para resolver a 

segurança em sistemas web conhecido como XSS cross site scripting retirando 

a característica maliciosa de uma requisição web como também promovendo 

um simples alerta. Além disto, a comparação com a maneira usual da 
plataforma JEE que são o uso de filtros. 

1. Introdução 

O termo programação orientada a objetos foi criado por Alan Kay, autor da 

linguagem de programação SmallTalk no início dos anos 70. Mas mesmo 

antes da criação desta já eram aplicadas algumas idéias da orientação a 

objetos, sendo que a primeira linguagem a realmente utilizar estes conceitos 

foi a Simula 67, criada por Ole Johan Darl e Kristen Nygaard em 1967. [...] 

(DAVID, 2007).  

A orientação a objetos tem como objetivo tentar aproximar o mundo real do mundo dos 

computadores bem como organizar o código de maneira lógica para seres humanos 

podendo-se criar abstrações que representam um problema do qual se faz necessário 

solucionar. 

  Este paradigma promove a modularização do código de um sistema de forma a 

espelhar e representar conceitos do mundo real. Isso se faz necessário, pois isolar as 



  

funcionalidades de um sistema acarreta uma melhora na manutenção do mesmo, 

permitindo adequá-lo de maneira menos traumática às necessidades do cliente em 

termos de adaptação e acréscimo de características. Porém existem determinados 

requisitos, principalmente os não funcionais, que podem estar espalhados e entrelaçados 

por todo o código e que não fazem parte do problema principal (domínio) a ser 

resolvido (conhecidas como necessidades ortogonais). Como exemplo pode-se citar 

códigos que promovem segurança no sistema como também a rastreabilidade (log) para 

futuras auditorias, dentre outros. 

 Para isolar essas necessidades ortogonais que entrecortam o problema principal, 

surgiu nos laboratórios da Xerox em Palo Alto por Kiczales at al. (1997) a programação 

orientada a aspectos, que ao isolar o domínio do problema torna o código ainda mais 

modular de forma a facilitar a manutenção e o reuso de componentes e acarretando em 

uma melhora na qualidade do produto de software. 

 Considerando que problemas de segurança em sites web terem promovido mais 

de um milhão e meio de lacunas de segurança no ano de 2008, conforme site do 

instituto SANS, e devido ao fato da codificação desta natureza de problemas poderem 

estar entrelaçadas e espalhadas por todo o código de um sistema web, pode-se utilizar 

da Programação Orientada a Aspectos para isolar o seu tratamento, promovendo então, 

uma melhor componentização e separação das responsabilidades no código e, 

conseqüentemente, melhorando sua qualidade. 

2 Objetivos 

O objetivo deste trabalho é aplicar a Programação Orientada a Aspectos, e seus 

principais conceitos, como mecanismo de alerta e remoção de código malicioso das 

requisições (web requests) de uma aplicação web ao resolver um problema de segurança 

na internet, apresentado como Cross Site Scripting (XSS), bem como comparando sua 

aplicação ao uso de Filtros Java do lado do servidor. Desta forma, separando as 

necessidades do cliente em relação a este problema de segurança (que é uma 

necessidade ortogonal), obtém-se, uma melhor qualidade de código. 

3 Estrutura do artigo 

Nas seções que seguem, será abordada primeiramente uma base de entendimento sobre 

a programação orientada a aspectos de maneira independente ao assunto de segurança e 

aplicações de internet; em seguida, uma introdução de como funcionam as aplicações de 

internet, desenvolvidas com a linguagem Java sobre a arquitetura de referência JEE; 

então, o problema de segurança nomeado como Cross Site Scripting (XSS), e como 

tratá-lo usando os recursos da arquitetura de referência JEE (filtros). Por fim, o trabalho 

se volta à utilização dos aspectos para solucionar o problema de segurança, conforme 

descrito no objetivo. 

4 Premissas e restrições 

Para o desenvolvimento deste trabalho, será utilizada a linguagem de programação Java 

com sua extensão a teoria de orientação a aspectos chamada AspectJ. 

 Devido a dificuldades na instalação da extensão de linguagem AspectJ junto a 

IDE (Integrated Development Environment) NetBeans versão 6.5, fez-se necessário o 



  

uso da IDE Eclipse no qual pioneiramente a extensão AspectJ foi projetada para 

funcionar. 

 Com o objetivo de comprovar a proposta artigo, foi necessário copiar o arquivo 

[aspectjrt.jar] na pasta do servidor web onde a aplicação será executada: [C:\Arquivos 

de programas\Apache Software Foundation\Apache Tomcat 6.0.18\lib] para que a 

programação orientada a aspectos em uma aplicação web utilizando a IDE supra-citada 

funcionasse. 

5 Método utilizado 

Para realização da proposta do uso de programação orientada a aspectos para sanar o 

problema de segurança conhecido como XSS (Cross Site Scripting), será simulado um 

ambiente, comparando a maneira tradicional de resolver este problema (uso de filtros - 

JEE) com a maneira proposta pelo artigo. 

6 Qualidade do código e componentização 

Ao planejar um sistema que possua atributos de qualidade, tais como: facilidade na 

manutenção de código fonte e possível acréscimo de características/funcionalidades, 

fica necessário que este possua um código bem organizado e estruturado. 

 Com a evolução dos paradigmas de programação, evoluiu também a 

complexidade dos produtos de software (e vice-versa) e por conseqüência, fez-se 

necessários processos de desenvolvimento por áreas específicas, fazendo com que cada 

integrante do processo fique responsável por sua parte no desenvolvimento do produto 

final (RESENDE at al., 2005). Passou-se, então, a ser dada mais atenção às 

características de reutilização de um sistema em função da melhora da componentização 

de suas funcionalidades, acarretando em menor retrabalho e conseqüentemente menores 

custos.  

 Definição de Componente: “Componente é parte modular possível de ser 

implantada e substituível de um sistema que encapsula implementação e exibe conjunto 

de interfaces.” (PRESSMAN, 2006, p. 239 apud OMG).  

 Para atingir a organização e estruturação de código de maneira que melhor se 

possa componentizar, faz-se necessário que a separação de preocupações seja aplicada 

desde a fase de levantamento de requisitos. Conforme Resende at al. (2005) a separação 

de preocupações (separation of concerns) começa com a organização e classificação de 

requisitos quanto as suas funcionalidades, desta forma ajudando a promover um produto 

de software mais modularizado, refletindo na possibilidade de divisão de 

responsabilidades por pessoas mais especializadas em cada uma das características da 

produção do produto de software, focado em módulos de código ou componentes mais 

específicos em relação às funcionalidades.  

 Segundo Resende at al. (2005), a separação das preocupações em profissões 

mais antigas, tal como a construção civil, promove a organização dos aspectos a serem 

pensados no momento correto em que a construção está acontecendo. 

[...] o arquiteto, a priori, não precisa mexer na fundação para determinar a 

localização dos cômodos, não precisa mexer no tamanho dos quartos para 

determinar onde ficará a janela. Isto é chamado de separação das 

preocupações. Para projetar a fundação é necessário saber o tipo de terreno, o 



  

número de andares a ser construído e a carga máxima para cada andar de 

acordo com a finalidade da obra.[...] (RESENDE at al., 2005, p. 12) 

 Contudo nem todos os requisitos são transformados em componentes, isso 

impede que a substituição de um requisito seja equivalente a substituição de um 

componente. (RESENDE at al., 2005). 

 Alguns requisitos, sendo principalmente os não funcionais, podem se espalhar 

(spread) e se entrelaçar (tangle) ao longo de todo o sistema, acarretando em dificuldade 

de manutenção e alteração do código. Como exemplo, pode-se citar duas características 

bastante comuns como segurança e rastreabilidade (log), sendo que ambas fogem ao 

domínio do problema que o produto de software deve resolver em função das 

necessidades de um cliente, ocupando uma grande quantidade de linhas de código, 

tornando-o mais difícil de ser entendido e de dar manutenção.  

 A figura 1, abaixo, está ilustrando um código destacado nela mesma, que se 

encontra espalhado por várias classes de um determinado programa.  As barras verticais 

correspondem a diferentes pacotes e sua distribuição. O comprimento das barras 

verticais corresponde ao tamanho do código de dentro dos pacotes, e as linhas contidas 

dentro das barras representam o aspecto espalhado por toda a aplicação. 

 Cada uma das linhas contidas dentro das barras verticais, poderiam representar 

um método de um objeto que promove segurança, espalhado por várias classes no 

sistema. 

 

Figura 1. Visualização da tela da ferramenta AspectBrowser. (FILMAN, 2004) 

 Pode-se perceber que caso seja necessário uma manutenção no código como, por 

exemplo, a inclusão de mais um parâmetro no método destacado, haverá que se 



  

modificar o código por todos os módulos onde ele estiver disponível. Conclui-se que 

este código, então, está altamente espalhado por vários módulos da aplicação e pode 

também, estar entrelaçado entre eles, dificultando a manutenção. 

6.1 Entrelaçamento de código (Tangled Code) 

Entrelaçamento de código refere-se a chamada da  responsabilidade de uma classe em 

outra. (RESENDE at al., 2005). A figura 3 ilustra o uso da classe Ponto no construtor 

da classe Reta. Ou seja, a classe Ponto está entrelaçada na classe Reta, pois esta faz 

uso de métodos contidos na classe Ponto. 

 

Figura 2. Classe ponto. (RESENDE at al., 2005) 

 

Figura 3. Classe reta. (RESENDE at al., 2005) 

6.2 Espalhamento de código (Spread Code) 

O exemplo contido na figura 1, acima, demonstra de forma clara o conceito de 

espalhamento de código. Conforme se pôde observar, uma determinada função, 

representada pela cor vermelha, está disponível em inúmeras classes do sistema de 

forma não centralizada, dificultando assim, uma possível alteração, por exemplo, em 

seus parâmetros de método. 

6.3 Conseqüências do espalhamento e entrelaçamento de código 

Os problemas enfrentados pelo espalhamento e entrelaçamento de código são: repetição 

do código em vários componentes do sistema, dificuldade de reutilização de um 

componente por estar altamente acoplado a outro, dificuldade de entendimento no que 

determinado trecho de código realiza, bem como baixa coesão e alto acoplamento entre 

os objetos, pois eles podem estar realizando mais do que se propõe.  Todas estas 

conseqüências, apresentadas acima, acarretam uma piora da qualidade de código em 

relação à manutenção futura e acréscimo de funcionalidades. 

6.4 Programação orientada a aspectos 

O desenvolvimento de software baseado em componentes caiu em descrédito 
após prometer soluções mágicas plug-and-play, devido a constantes 



  

mudanças de tecnologias e a dificuldade em integrar tais componentes entre 

si e aos sistemas legados. (RESENDE at al., 2005, p. 8) 

A programação orientada a aspectos surgiu como um complemento do paradigma de 

programação orientada a objetos, com o objetivo de tentar separar os níveis de 

preocupação durante o desenvolvimento de software (RESENDE at al., 2005). 

 A decomposição do produto de software na ótica dos requisitos é categorizada 

por requisitos funcionais e requisitos não funcionais (PRESSMAN, 2006). É comum 

a implementação de requisitos não funcionais serem ortogonais à aquilo que o produto 

de software se propõe a resolver, ou seja, às principais preocupações geradas pelas 

necessidades do cliente. Os requisitos funcionais, comumente, são organizados em 

componentes utilizando-se de uma linguagem orientada a objetos como, por exemplo, 

Java e os não funcionais podem, ou não, ser organizados por aspectos utilizando-se, 

por exemplo, um complemento a linguagem Java tal como AspectJ (RESENDE at al., 

2005).  

Há três etapas básicas envolvendo o desenvolvimento orientado a aspectos segundo 

Borges (2008): 

 Decompor em aspectos (Aspectual Decomposition) – identificar e separar as 

preocupações ortogonais a solução que está sendo desenvolvida, dos reais 

interesses do negócio. 

 Implementar preocupações (Concern Implementation) – codificar cada uma 

das preocupações identificadas anteriormente. 

 Recompor os aspectos (Aspectual Recomposition) – há que se recomporem os 

aspectos (tecê-los) para que funcionem como um sistema completo. A essa etapa 

dá-se o nome de (weaving).  

 

Figura 4. Decomposição e recomposição aspectual. (Laddad, 2003) 

6.4.1 Principais conceitos implementados com AspectJ 

O AspectJ é uma extensão da linguagem Java que permite implementar na sua 

linguagem tradicional os conceitos da programação orientada a aspectos. Segundo 

Resende at al. (2005), as principais características deste complemento de linguagem se 

encontram abaixo: 

 Pontos de junção (Join Points) – Tem caráter conceitual, ou seja, não é visível 

em código. São pontos bem definidos na execução de um programa. Qualquer ponto 

identificável de um programa é um JoinPoint. Considerando a extensão de linguagem 



  

Java chamada AspectJ, os JoinPoints são: chamadas e execução, de métodos, 

construtores, métodos de acesso (get / set), execução de exceções e execução de 

inicialização de classe e objeto. (RESENDE at al., 2005, p.25). 

 Os pontos de junção compõem a base da programação orientada a aspectos, pois 

eles determinam quais métodos nos objetos regulares (classes Java) serão interceptados 

pelos aspectos através da comparação do ponto de corte (pointcut) definido no aspecto 

com a assinatura do método. 

 Pontos de corte (Pointcut) – Declaram os pontos onde se deseja interromper a 

execução de um programa para inserir outro comportamento (RESENDE at al., 2005, p. 

45) 

 Conselho (Advice) – É equivalente a um método em uma classe regular Java. 

Formada por um conjunto de instruções que poderão ser executadas quando um ponto 

de corte (Pointcut) for alcançado. 

 Aspecto (Aspect) – Na programação orientada a objetos tem-se como o segundo 

maior módulo de código a classe (além do pacote – conjunto de classes). A classe 

encapsula elementos de sua estrutura (métodos e campos). Da mesma forma temos o 

Aspecto (Aspect) que é uma palavra reservada do AspectJ e este encapsula os Pontos de 

Corte (Pointcuts) e os Conselhos (Advice). 

Um aspecto deve ser visto como um componente que contém uma estrutura 

de pointcuts (um conjunto de pontos de junção declarados) que podem 

convenientemente executar advices (outra função que não pertence ao fluxo 

normal do programa). (RESENDE at al., 2005, p. 42) 

6.5 O funcionamento de aplicações web Java 

No que interessa para este artigo sobre o funcionamento de uma aplicação Java web do 

lado do servidor se estabelece na tecnologia de servlets. Conforme JSR 315 um servlet é 

um componente que gera conteúdo web dinâmico gerenciado por um container. Servlets 

interagem com os clientes web, tal como uma página de internet, através do paradigma 

requisição / resposta (request / response) implementado pelo container web. 

 Conforme Crawford at al. (2003) no padrão de projeto MVC (Model View 

Controller) os servlets devem ser implementados como controladores (controllers) da 

aplicação, desta forma, intermediando os dados que vêm da camada de visualização do 

cliente (view) e as roteando para os objetos de negócio da aplicação (model) e vice-

versa. 

 Os servlets podem receber requisições (requests) com conteúdo malicioso como 

também enviar respostas (responses) com o mesmo tipo de conteúdo caso ambas não 

sejam tratadas. 

 Nas seções que seguem, será explanado o básico do funcionamento de Filtros 

Java e como eles estão atrelados ao padrão de projeto Chain-of-Resposibility. Na seção 

de desenvolvimento da solução será aplicada a solução de segurança utilizando Filtros 

Java.  

6.5.1 O padrão de projeto Chain-of-Responsibility 

Conforme Gamma at al. (1995, tradução nossa) a intenção do padrão é evitar o 

acoplamento entre quem envia uma requisição e o receptor da mesma, dando uma 



  

chance de um objeto ou mais manipular esta requisição. A sua aplicação poderá ser 

quando:  

a) Mais de um objeto pode manipular uma requisição; 

b) Um grupo de objetos que deve manipular a requisição deverá ser explicitado 

dinamicamente; 

c) Deseja-se disparar uma requisição para um objeto de um grupo de objetos sem 

especificar o receptor explicitamente. 

As conseqüências da aplicação do projeto são: 

a) Reduzir o acoplamento: o padrão permite com que um objeto que manipula uma 

determinada requisição desconheça os outros objetos que o mesmo fizeram; 

b) Adiciona flexibilidade no sistema determinando responsabilidades específicas 

para cada objeto que trata a requisição; 

c) Não é garantido que a requisição seja manipulada pela cadeia visto que ela pode 

estar mal configurada ou mesmo sofrer desvios no seu fluxo. 

 O diagrama contido na figura 5 ilustra o padrão Chain-of-Responsibility onde as 

classes ConcreteHandler (tanto 1 quanto 2) implementam o tratamento de uma 

requisição de forma coesa. Por exemplo, a classe ConcreteHandler1 poderia retirar de 

uma requisição web (web request) todos, e apenas os caracteres que codificam 

Javascript para ser executado no lado cliente da aplicação. Já a classe ConcreteHandler2 

poderia tratar todas e apenas as requisições web (web requests) com código SQL. Assim 

respectivamente evitando problemas de segurança como XSS (Cross Site Scripting) ou 

SQL Injection e mantendo a coesão entre os objetos, pois cada um deles teria sua 

responsabilidade muito bem definida. 

 

Figura 5. Diagrama representativo do padrão Chain-of-Responsibility. (GAMMA 
at al.,1995) 

6.5.2 Filtros Java para aplicações Web 

De acordo com a JSR 315, um filtro é um pedaço de código reutilizável que pode 

transformar o conteúdo da requisição (request) e resposta (response) HTTP como 

também a informação do cabeçalho da mesma. 

 Funcionando de forma semelhante ao padrão Chain-of-Responsibility, pode-se 

definir uma cadeia de filtros sendo que cada uma das classes fica responsável por tratar 

partes específicas da aplicação, tal como: filtros de autenticação na aplicação, filtros de 



  

encriptamento de informações, filtros de rastreabilidade (log), filtro de tratamento de 

XSS (Cross Site Scripting), filtro de tratamento de SQL Injection, etc. 

 Para o proposto trabalho, fica necessário o uso de filtros para retirada de 

características maliciosas de requisições web (web requests) tal como código Javascript, 

podendo ocasionar em ataque de XSS (Cross Site Scripting). 

6.6 Problemas de segurança em aplicações web 

Servidores web não devem assumir que todos os usuários farão acesso a suas 
informações a partir de navegadores web conhecidos. Um usuário malicioso 

poderá gerar um fluxo HTTP válido para processamento. Presumir a validade 

das informações contidas em um fluxo pela validação por um navegador web 

pode ser arriscado. 

Usar Javascript para realizar validação de dados aumenta a responsabilidade 

do usuário porque ele recebe imediatamente um retorno da aplicação sobre 

dados mal-informados antes de submetê-los para o servidor. O servidor deve 

duplicar todas as validações de dados e adicionar verificações contra dados 
maliciosos. (RAMACHANDRAN, 2002, p. 238, tradução nossa). 

Conforme site da SANS é alarmante como a maioria dos problemas de segurança não 

são bem compreendidos pelos programadores. O impacto desses erros está além de 

poder ser mensurado. Apenas dois dos vinte cinco erros mais comuns conduziram mais 

de um milhão e meio brechas de segurança no ano de 2008. Por conseqüência, foi 

organizado um comitê de grandes empresas e especialistas na área de segurança, com a 

finalidade de promover melhoria em seu combate. 

 Ao início do trabalho da SANS, foi desenvolvida uma lista dos vinte cinco 

principais e mais comuns problemas de segurança categorizados de três formas: 

interação insegura entre componentes, gerenciamento de recursos de maneira arriscada 

e defesa porosa. 

6.6.1 Abordando um dos vinte cinco problemas de segurança: Cross Site Scripting 

(XSS) 

O software de servidor gerador da página HTML não valida, filtra ou codifica os dados 

que os usuários submetem antes que estes sejam novamente colocados em uma nova 

página que será entregue para outros usuários. Isso pode acarretar na entrega de 

conteúdo do qual o autor do site não tinha a intenção, podendo ser até mesmo maléfico 

para outros usuários por executar rotinas indesejadas. 

De acordo com CWE (2009, tradução nossa) as vulnerabilidades de XSS (Cross Site 

Scripting) ocorrem quando: 

1. Dados não confiáveis são imputados em uma aplicação, tipicamente por uma 

requisição web (web request); 

2. A aplicação web gera dinamicamente uma pagina web contendo os dados não 

confiáveis; 

3. Durante a geração da página web, a aplicação não previne a geração de conteúdo 

que poderá ser executado pelos navegadores web tal como Javascript, ActiveX, 

Flash, etc.; 



  

4. A vítima visita a página que contem scripts maliciosos que foram injetados 

usando dados não confiáveis; 

5. Como o script veio de uma página que foi enviada pelo servidor web o 

navegador executa-o no contexto do domínio do próprio servidor enviado, ou 

seja, considera o script como seguro; 

6. Isso, efetivamente viola a segurança [mesma - origem] do navegador web no 

qual não deveria executar scripts de outros domínios. 

Os três principais tipos de ataque XSS de acordo com CWE (2009, tradução nossa): 

1. O usuário, desatentamente, clica em um link aparentemente confiável, que o 

direciona para um site web executando em sua máquina scripts capazes de, por 

exemplo, roubar cookies que contenham informações sobre sua sessão. 

2. A aplicação web guarda dados perigosos (scripts) em sua base de dados que 

futuramente serão carregados dinamicamente em páginas da referente aplicação 

web. 

3. Quando um script fornecido pelo servidor processa dados imputados pelo 

usuário e os coloca novamente em uma nova página web, então esta situação é 

passível de XSS baseada em DOM. 

 Em muitos casos, os ataques poderão ocorrer sem mesmo a vítima poder 

perceber. A conseqüência deste tipo de ataque pode, por exemplo, ser o roubo da 

identidade digital de um usuário de um site, ocasionando o acesso a informações 

indesejáveis, tais como: senhas, número de cartão de crédito, endereço, etc. 

7 Proposta de tratamento de XSS (Cross Site Scripting) 

Será tratada a entrada dos dados para servidor da aplicação web, tanto da forma 

tradicional que são os Filtros implementados pelo Java (plataforma JEE), como também 

através da programação orientada a aspectos que a forma proposta pelo artigo. 

 Primeiramente será abordado como o problema de XSS (Cross Site Scripting) 

pode estar espalhado e entrelaçado por todo o código. Em seguida como os filtros Java 

resolvem o problema proposto pelo artigo. Por fim, o uso de programação orientada a 

aspectos na solução de XSS. 

8 XSS (Cross Site Scripting) suas diversas maneiras de se tratar 

Abaixo seguem ilustrações e trechos de código referente a cada seção que representa 

uma maneira de resolver o problema de XSS (Cross Site Scripting). 

8.1 Código de segurança para tratamento de XSS espalhado e entrelaçando 

O diagrama contido na figura 6 ilustra que para cada servlet que recebe uma requisição 

(request) de páginas web da aplicação, seria necessário que a mesma fosse tratada, 

retirando as características possíveis de serem maliciosas e os conteúdos com script de 

execução do lado do cliente (navegadores web). O fato de este tratamento ter que estar 

em cada uma das classes de servlets acarretaria em um grande espalhamento e 

entrelaçamento de código de tratamento desta vulnerabilidade. 



  

 

Figura 6. Sistema de forum web sem tratamento de XSS. 

8.2.Tratando o problema com Filtros Java 

Os filtros Java funcionam como o catalogado padrão de projeto Chain-of-Responsibility 

(GAMMA at al., 1995). Eles interceptam uma requisição (request), a tratam, e dão 

seqüência a ela, deixando-a fluir ou para um próximo filtro que esteja na cadeia de 

filtros a seguirem, ou para um servlet que funciona como o controlador da aplicação. 

Nesta interceptação realizada pelos filtros, fica possível tratar problemas de segurança, 

até mesmo redirecionando requisição (request) para qualquer outro endereço eletrônico 

seja qual for o objetivo, bem como retirar o conteúdo malicioso da mesma. 

 O diagrama na figura 7 ilustra em seu pacote [Filter] duas classes de filtros 

concretos que herdam de uma classe abstrata chamada [AbstractFilter], sendo elas 

[XSSFilter] que tratam das requisições que potencialmente possam estar transmitindo 

códigos scripts, tal como JavaScript, conhecido com XSS (Cross Site Scripting). A 

outra classe [SQLFilter] que trata das requisições que potencialmente possam estar 

transmitindo códigos de manipulação de banco de dados SQL, conhecido como SQL 

Injection, sendo ambos maliciosos. Abaixo será ilustrado apenas o código do filtro que 

trata dos problemas de XSS (Cross Site Scripting). 



  

 

Figura 7. Diagrama demonstrativo de filtros aplicados a sistema de fórum web. 

 A classe [AbstractFilter] contida na figura 8 promove uma interface padrão para 

que todas as classes que herdem dela  possam formar a cadeia de responsabilidades 

(Chain of Responsibility), onde cada classe descendente poderá tratar a requisição de 

acordo com seu propósito. 

 

Figura 8. Classe filtro abstrato. 

 A classe [XSSFilter] contida na figura 9 extende a classe abstrata 

[AbstractFilter] e esta sim, trata das requisições que potencialmente poderiam conter em 

sua mensagem códigos maliciosos de script. Neste simples caso, a classe apenas remove 

da requisição palavras-chave que poderiam ser prejudiciais ao sistema como um todo. O 

método main serve apenas para executar o exemplo. 



  

 

Figura 9. Classe de implementação filtro abstrato para filtro de XSS. 

 Fica evidente na figura 10, pelo resultado da execução do programa, que é 

retirada a característica de script da requisição (request). 

 

Figura 10. Resultado da execução do filtro de XSS. 

8.3 Tratando o problema com Programação Orientada a Aspectos 

Para implementação da solução com aspectos, pode-se suprimir todas as classes de 

filtros contidas no pacote [Filter] conforme figura 11. Ao invés de serem utilizados 

filtros para resolver XSS (Cross Site Scripting), se utilizou aspectos. O pacote Aspects 

contem um aspecto abstrato [AbstractXSSAspect] que implementa o advice around(...) 

no qual é responsável por interceptar todas as chamadas de métodos definidas no 

pointcut p1() que será especificada no aspecto concreto [XSSAspect]. 



  

 

Figura 11. Diagrama demonstrativo dos aspectos aplicados a sistema de fórum 
web. 

 O servlet contido na figura 12, será interceptado pelo aspecto XSSAspect 

contido na figura 14 em função da definição de seu pointcut. Porém o aspecto que, de 

fato, trata da requisição web maliciosa é o contido na figura 13. 

 

class forum aspect

Aspects

ServletsWeb Pages

CadastroResposta

(from forum simples)

Main

(from forum simples)

CadastroQuestao

(from forum simples)

HttpServlet

forum simples::

Serv letCadastrarQuestao

HttpServlet

forum simples::

Serv letCadastrarResposta

HttpServlet

forum simples::

Serv letConsultarQuestao

HttpServlet

forum simples::

Serv letConsultarResposta

«aspect»

AbstractXSSAspect

+ pointcut p1()

+ around(String request, String response)  : p1() && args(request,response)()

«aspect»

XSSAspect

+ pointcut p1() : call (* doPost(..))()

+ around(String request, String response)  : p1() && args(request,response)()



  

Figura 12. Servlet que receberá scripts maliciosos na sua requisição (request). 

 A figura 13 representa o aspecto abstrato responsável por implementar o advice 

que irá tratar do problema de injeção de scripts. Este advice intercepta a chamada de um 

método que será definida no pointcut conforme figura 14, desta forma de acordo com a 

necessidade da aplicação, fica possível com que haja diversas implementações concretas 

do aspecto abstrato, sendo que cada uma delas pode estar interceptando um determinado 

servlet. 

 

Figura 13. Aspecto abstrato para XSS. 

 O código contido na figura 13, trata-se do aspecto abstrato responsável por 

implementar o código que irá retirar as características maliciosas da requisição 

(request), bem como promover alertas sobre ataques. O fato de ser abstrato e possuir um 

pointcut, também abstrato, representado por p1(), permite com que o aspecto que o 

estenda defina como será implementado este mesmo, conforme figura 14 logo abaixo:  

 

Figura 14. Aspecto concreto para XSS. 

 Pode-se observar que o aspecto concreto ilustrado na figura 14, herda sua 

funcionalidade de tratamento de XSS (Cross Site Scripting) do aspecto abstrato contido 



  

na figura 13. Este ficou bastante simples e apenas é utilizado para a definição do 

pointcut, que serve para especificar qual(is) método(s) o advice (void around) contido 

na figura 13 irá interceptar na execução do servlet contido na figura 12. Na seção 

abaixo, será ilustrada a execução deste protótipo de aplicativo web. 

8.3.1 Execução do sistema com aspectos 

Nas figuras 15, 16 e 17 teremos o resultado da execução do programa que intercepta 

XSS (Cross Site Scripting) com aspectos demonstrado na seção 8.3 figuras 12, 13 e 14. 

 

Figura 15. Formulário de introdução de dados. 

 

Figura 16. Formulário de resposta ao que foi inserido. 

 

Figura 17. Resultado da execução do programa utilizando Aspects. 

 Com o resultado da execução do código, pode-se observar que conforme a 

ordem numérica contida na figura 17, ficou evidente que a execução do aspecto se dá 

antes da execução do código do servlet. Isso ocorre, pois o tipo do advice (void around) 

contido no aspecto abstrato, na figura 13, é around, ele intercepta a execução do 

servlet, contido na figura 12 antes que ela aconteça, tratando então, possíveis scripts 

maliciosos que possam vir no campo [obs] do formulário web antes que, por exemplo, o 

servlet possa chamar algum outro componente que salve o script malicioso em uma base 

de dados, desta forma, garantindo a segurança para os usuários da aplicação e mantendo 



  

a separação das preocupações da aplicação tal como regras de negócio versus 

necessidades ortogonais, que no caso, seria a necessidade de se tratar este problema de 

segurança descrito como XSS (Cross Site Scripting). 

9 Conclusão 

Neste artigo foi proposto o tratamento de um problema de segurança de sites de internet 

(sites web) conhecido como XSS (Cross Site Scripting), usando a Programação 

Orientada a Aspectos (POA) e comparando com a maneira tradicional de se resolver o 

problema que seria através de filtros Java contido na arquitetura de referência JEE, 

tendo como principal preocupação a qualidade de código fonte em termos de separações 

de preocupações inerentes ao que um sistema deve solucionar (regras de negócios 

versus necessidades ortogonais) que, neste caso, seria a própria necessidade de se tratar 

a segurança da aplicação. Foi demonstrada a solução do problema de três maneiras 

(conforme seção 7 e 8): 

1) Resolvendo XSS (Cross Site Scripting) sem nenhum recurso, espalhando e 

entrelaçando o código de tratamento do problema por todos os servlets, que 

exercem o papel de controladores da aplicação; 

2) Utilizando-se de filtros Java (JEE); 

3) Utilizando-se de programação orientada a aspectos. 

Ao utilizar a programação orientada a aspectos para resolver este problema de 

segurança, como XSS (Cross Site Scripting), foi possível perceber que a mesma se 

aplica essencialmente muito bem para os requisitos que estão espalhados e entrelaçados 

por toda a aplicação, promovendo também, uma maneira inteligente de separação da 

codificação que trata deste problema, tendo por conseqüência uma melhor qualidade no 

código em termos de componentização de funcionalidades e de coesão dos objetos. 

Apesar dos aspectos separarem de forma bastante clara e eficaz o problema ortogonal à 

aplicação proposto pelo artigo, os filtros Java, que já são um padrão da arquitetura de 

referência JEE também o fazem, porém de outra maneira aos aspectos. De qualquer 

forma, ficou ilustrada neste artigo, uma alternativa para o uso dos filtros Java para 

solução deste problema, podendo tornar o código mais claro em determinadas situações. 

 Para dar seqüência a proposta deste artigo, pode-se planejar o desenvolvimento 

de soluções para os outros vinte quatro problemas de segurança, conforme a lista 

contida no site do Instituto SANS, utilizando programação orientada a aspecto, caso a 

mesma se aplique. Fica sugerida também a melhor elaboração de um sistema de alerta 

de ataques utilizando aspectos, conforme demonstrado na figura 13 e com seu resultado 

da execução na figura 17, seguido até mesmo da elaboração de um framework para 

promover segurança em aplicações web que utilize da programação orientada a 

aspectos, tornando este requisito de software mais fácil de ser implementado pelos 

desenvolvedores e assim, minimizando a incidência de problemas desta natureza, 

sempre tendo como objetivo a alta coesão e baixo acoplamento dos componentes, 

praticando a separação das preocupações e responsabilidades dos componentes do 

sistema de software. 
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