
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de Cooperação/Projeto: 

Acordo de Cooperação Técnica 
FUB/CDT e MJ/SE 

Registro de Identidade Civil – 
Replanejamento e Novo Projeto Piloto 

 

Documento: 

RT Prova de Conceitos dos  
Serviços Web do RIC 

 

Data de Emissão: 

15/09/2015 
 

Elaborado por: 

Universidade de Brasília – UnB 
Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Tecnológico – CDT 
Laboratório de Tecnologias da Tomada 

de Decisão – LATITUDE.UnB 

  



   
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 15/09/2015 Arquivo: 20150915 MJ RIC - RT Prova de Conceitos dos Serviços Web 
do RIC  

Pág.2/114 

Confidencial. 
Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 

É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

  
José Eduardo Cardozo Ivan Marques Toledo Camargo 
Ministro 

 
Reitor 

 
Marivaldo de Castro Pereira Paulo Anselmo Ziani Suarez 
Secretário Executivo 

 
Diretor do Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico – CDT 

 
Helvio Pereira Peixoto Rafael Timóteo de Sousa Júnior 
Coordenador Suplente do Comitê Gestor do SINRIC 

 

Coordenador do Laboratório de Tecnologias da 
Tomada de Decisão – LATITUDE 

 
EQUIPE TÉCNICA EQUIPE TÉCNICA 
Ana Maria da Consolação Gomes Lindgren 
Andréa Benoliel de Lima 
Celso Pereira Salgado 
Delluiz Simões de Brito  
Elaine Fabiano Tocantins 
Fernando Saliba Oliveira 
Fernando Teodoro Filho 
Guilherme Braz Carneiro 
Joaquim de Oliveira Machado 
José Alberto Sousa Torres 
Marcelo Martins Villar 
Raphael Fernandes de Magalhães Pimenta 
Rodrigo Borges Nogueira 
Rodrigo Gurgel Fernandes Távora 
Sara Lais Rahal Lenharo 
 
 

Flávio Elias Gomes de Deus  
(Pesquisador Sênior)  

William Ferreira Giozza  
(Pesquisador Sênior) 

Ademir Agustinho de Rezende Lourenço 
Adriana Nunes Pinheiro 

Andréia Campos Santana 
Carolinne Januária de Souza Martins 

Daniela Carina Pena Pascual 
Danielle Ramos da Silva 

Fábio Lúcio Lopes Mendonça 
Fábio Mesquita Buiati 

Glaidson Menegazzo Verzeletti 
Heverson Soares de Brito 

Kelly Santos de Oliveira Bezerra 
Luciano Pereira dos Anjos 

Luciene Pereira de Cerqueira Kaipper 
Rafael Rocha Souza 

Sergio Luiz Teixeira Camargo 
Suzane Lais De Freitas 
Valério Aymoré Martins 

Vera Lopes de Assis 
 

 
  



   
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 15/09/2015 Arquivo: 20150915 MJ RIC - RT Prova de Conceitos dos Serviços Web 
do RIC  

Pág.3/114 

Confidencial. 
Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 

É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

HISTÓRICO DE REVISÕES 

Data Versão Descrição 

14/08/2015 0.1 Versão inicial. 

02/09/2015 0.2 Tradução de diversos termos e imagens com a passagem de qualquer 
apresentação de códigos e configurações para um anexo ao final do  
documento (Anexo I) 

15/09/2015 0.3 Revisão de conteúdo e português 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Universidade de Brasília – UnB 
Campus Universitário Darcy Ribeiro - FT – ENE – Latitude 

CEP 70.910-900 – Brasília-DF 
Tel.: +55 61 3107-5598 – Fax: +55 61 3107-5590 

 
  



   
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 15/09/2015 Arquivo: 20150915 MJ RIC - RT Prova de Conceitos dos Serviços Web 
do RIC  

Pág.4/114 

Confidencial. 
Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 

É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

 

SUMARIO 
 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 6 

2 REFERENCIAL CONCEITUAL ............................................................................................ 9 

2.1 Sistemas Distribuídos e Middleware Orientado a Mensagens ............................................ 9 

2.1.1 SOA e Serviços Web (Serviços e Mensagens) .......................................................... 10 

2.1.2 Barramento de Serviços Corporativos ...................................................................... 12 

2.1.3 Filas de Mensagens .................................................................................................. 13 

2.2 Atividades Providas por Um Barramento de Serviços ..................................................... 14 

3 PRÉ-REQUISITOS PARA PROVA DE CONCEITO ............................................................. 20 

3.1 Do Sistema de Deduplicação -  AFIS .............................................................................. 20 

3.1.1 Endereço (Address) .................................................................................................. 25 

3.1.2 Contrato (Contract) .................................................................................................. 25 

3.2 Geraçâo da Massa de Dados para a Poc Serviços ............................................................ 29 

3.2.1 Estruturação do Lado do Cliente e Geração de Outros Dados Textuais ..................... 29 

3.2.2 Massa de Digitais para formação dos diretórios de TenFingers ................................. 31 

3.3 Geração do Número RIC ................................................................................................. 32 

4 PLANEJAMENTO DA PROVA DE CONCEITO ................................................................. 36 

4.1 Serviços a Serem Implementados .................................................................................... 36 

4.2 Modelo de Dados / Mensageria XML Utilizada ............................................................... 39 

4.3 Infraestrutura Utilizada para Poc Serviços ....................................................................... 40 

4.4 Volumetria da Prova de Conceito .................................................................................... 42 

4.5 Modelos Automatizado de Realização da Poc.................................................................. 43 

4.5.1 Correlacionando e Monitorando os Serviços da PoC ................................................ 43 

4.5.2 Automatizando a Reexecução da PoC de Serviços ................................................... 44 

4.6 Projeto dos Cenários de Execução da Poc ....................................................................... 45 

4.6.1 Cenário 1 de Execução da PoC - Servidor Único ...................................................... 45 

4.6.2 Cenário  2 de Execução da PoC - Múltiplos Serviços Concorrentes .......................... 46 

4.7 Acesso Unitário aos Serviços Via Http Em Navegadores ................................................. 48 

5 IMPLEMENTAÇÃO DA POC DE SERVIÇOS ..................................................................... 49 

5.1 Escolha do Barramento de Serviços Corporativos – Esb .................................................. 49 

5.1.1 NServiceBus (Particular) ......................................................................................... 50 

5.1.2 PServiceBus (Phoenix) ............................................................................................ 52 

5.1.3 MassTransit ............................................................................................................. 53 

5.1.4 ServiceStack ............................................................................................................ 54 



   
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 15/09/2015 Arquivo: 20150915 MJ RIC - RT Prova de Conceitos dos Serviços Web 
do RIC  

Pág.5/114 

Confidencial. 
Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 

É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

5.2 Redução da Complexidade do Contrato Bias ................................................................... 57 

5.2.1 Modelo Canônico de Dados e Mensageria ................................................................ 57 

5.2.2 Contrato de Serviços e Mediações ............................................................................ 58 

5.3 Fluxo Específico do Código dos Serviços Implementados ............................................... 59 

5.3.1 Serviço de Verify ...................................................................................................... 60 

5.3.2 Serviço de Enroll ..................................................................................................... 61 

5.3.3 Serviço de GetEnrollResults ..................................................................................... 62 

5.3.4 Serviço de Identify ................................................................................................... 63 

5.3.5 Serviço de Expires ................................................................................................... 63 

5.3.6 Serviço de RetrieveBiographicInformation .............................................................. 63 

5.3.7 Serviço de UpdateBiographicData ........................................................................... 64 

5.4 Código dos Clientes de Acesso Consecutivo ................................................................... 65 

5.5 Acesso Unitário aos Serviços Via HTTP em Navegadores ............................................... 65 

6 EXECUÇÃO DA POC DE SERVIÇOS ................................................................................. 68 

6.1 Características do ESB Selecionado ................................................................................ 68 

6.1.1 Recursos Adicionais do ServiceStack no Suporte a PoC ........................................... 68 

6.1.2 Criptografia nos Serviços (opção do barramento) ..................................................... 71 

6.1.3 Threads e Paralelismo nos Serviços no ESB ............................................................. 72 

6.1.4 Implementação da aplicação cliente para os diferentes cenários ............................... 74 

6.2 Implementação de Serviços Adicionais em Suporte À Poc .............................................. 74 

6.2.1 /StartPoC ................................................................................................................. 74 

6.2.2 /StopPoC ................................................................................................................. 75 

6.3 Execução dos Serviços da Poc ........................................................................................ 75 

6.3.1 Cenário 1 - Serviços Centralizados em um Único Hospedeiro .................................. 75 

6.3.2 Cenário 2 - Serviços Distribuídos entre Múltiplos Servidores ................................... 80 

ANEXO I - CÓDIGOS E CONFIGURAÇÕES ............................................................................. 84 

 
  



   
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 15/09/2015 Arquivo: 20150915 MJ RIC - RT Prova de Conceitos dos Serviços Web 
do RIC  

Pág.6/114 

Confidencial. 
Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 

É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

1 INTRODUÇÃO 

A Secretaria Executiva (SE/MJ), vinculada ao Ministério da Justiça (MJ), é responsável 

por viabilizar o desenvolvimento e a implantação do Registro de Identidade Civil, instituído 

pela Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, regulamentado pelo Decreto nº 7.166, de 5 de maio 

de 2010. 

Atualmente, a República Federativa do Brasil conta com sistema de identificação de 

seus cidadãos amparado pela Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983. Essa lei assegura 

validade nacional às Carteiras de Identidade, ou Cédulas de Identidade; confere também 

autonomia gerencial às Unidades Federativas no que concerne à expedição e controle dos 

números de registros gerais emitidos para cada documento. Essa condição de autonomia, 

ao contrário do que pode parecer, fragiliza o sistema de identificação, já que dá condições 

ao cidadão de requerer legalmente até 27 (vinte e sete) cédulas de identidades diferentes. 

Com essa facilidade legal, inúmeras possibilidades fraudulentas se apresentam de maneira 

silenciosa, pois, na grande maioria dos casos, os Institutos de Identificação das Unidades 

Federativas não dispõem de protocolos e aparato tecnológico para identificar as 

duplicações de registro vindas de outros estados, ou até mesmo do seu próprio arquivo 

datiloscópico. Consoante aos fatos, os Institutos de Identificação não trabalham 

interativamente para que haja trocas de informações de dados e geração de conhecimento 

para manuseio inteligente e seguro para individualização do cidadão em prol da sociedade.  

Com foco na busca de soluções para tais problemas, o Projeto RIC prevê a 

administração central dos dados biográficos e biométricos dos cidadãos no Cadastro 

Nacional de Registro de Identificação Civil (CANRIC) e ABIS (do inglês Automated 

Biometric Identification System), respectivamente. A previsão desse novo modelo sustenta 

a não duplicação de registros e a consequente identificação unívoca dos cidadãos 

brasileiros natos e naturalizados. O Projeto RIC, portanto, visa otimizar o sistema de 

identificação e individualização do cidadão brasileiro nato e naturalizado com vistas a um 

perfeito funcionamento da gestão de dados da sociedade, agregando valor à cidadania, à 

gestão administrativa, à simplificação do acesso aos serviços disponíveis ao cidadão e à 

segurança pública do país. 

Nesse contexto, o termo de cooperação entre MJ/SE e FUB/CDT define um projeto que 

objetiva identificar, mapear e desenvolver parte dos processos e da infraestrutura 

tecnológica necessária para viabilizar a implantação do número único de Registro de 



   
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 15/09/2015 Arquivo: 20150915 MJ RIC - RT Prova de Conceitos dos Serviços Web 
do RIC  

Pág.7/114 

Confidencial. 
Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 

É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

Identidade Civil – RIC no Brasil. 

Resultante de um subconjunto das atividades previstas para inicialização da 

cooperação MJ/SE e FUB/CDT, o presente documento apresenta uma primeira 

implementação e execução de um modelo do sistema RIC na forma de acesso a serviços 

Web sob um modelo de Prova do Conceito (PoC) para identificar possíveis problemas a 

serem encontrados na realização tanto de uma PoC a nível executivo como da adoção do 

RIC como um modelo sistêmico finalístico no suporte ao Registro de Identidade Civil 

Nacional. Analisaremos diferentes aspectos que podem ser considerados na escolha de 

uma estratégia de realização do RIC como Serviços Web. 

Esta seção visa estabelecer um planejamento detalhado da prova de conceito do 

projeto tecnológico do Programa RIC. Primeiramente, é feita uma introdução sobre o que é 

uma prova de conceito, para que serve, quando fazer e por que é importante em um projeto 

de base tecnológica.  

PoC ou prova de conceito é um termo oriundo do inglês (Proof of Concept) , sendo 

utilizado para estruturar um modelo prático que consiga provar o que foi estabelecido na 

pesquisa teórica. Na área de Tecnologia da Informação, uma prova de conceito também se 

refere ao desenvolvimento de um protótipo para provar a viabilidade de uma arquitetura ou 

sistema a ser desenvolvido. 

Na prática, uma prova de conceito permite demonstrar a metodologia, os conceitos, as 

arquiteturas lógica e física e as tecnologias envolvidas na implementação do projeto. 

Normalmente, é uma atividade que deve ser trabalhada de forma colaborativa envolvendo 

projetistas de arquitetura e infraestrutura, desenvolvedores de sistemas e até mesmo a 

participação dos usuários finais do sistema. 

Entre os objetivos da prova de conceito, pode-se destacar: 

● lista das tecnologias e conceitos envolvidos na PoC; 

● estruturação dos pré-requisitos para sua execução; 

● planejamento/projeto da realização da PoC; 

● execução das atividades e avaliação dos resultados obtidos. 

 

A grande vantagem de se realizar uma prova de conceito é poder testar hardware e 

software, utilizando os resultados para a elaboração de uma proposta final de projeto, 

validando-o antes que seja executado na prática. Adicionalmente, é de suma importância 
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que se realize um grande número de testes e combinações de configurações de arquitetura 

nessa etapa, uma vez que nas fases posteriores, o custo para a realização de mudanças 

pode ser inviável para a implementação final do projeto. 

Feita essa introdução, dar-se-á ênfase aos processos e serviços que serão 

implementados no âmbito da prova de conceito. Por último, comentaremos sobre alguns 

benchmarkings de processamento de grandes bases de dados.  
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2 REFERENCIAL CONCEITUAL 

O presente documento tem a intenção de apresentar o escopo, o planejamento, a 

execução, a geração dos resultados e a avaliação final no que se refere à Prova de Conceito 

(PoC) de Serviços Web RIC e ao uso de Barramentos Corporativos de Serviços. Como 

resultado das atividades, temos a avaliação de pré-requisitos inicias para realização da 

PoC, as características para implantação da infraestrutura, o desenvolvimento dos códigos-

fontes e terminais dos serviços, a realização com dados mínimos existentes e uma 

modelagem matemática com previsão de volumes possíveis a serem realizados em uma 

infraestrutura mínima a ser exposta 

Porém, para o entendimento completo do que se refere à Prova de Conceito, alguns 

conhecimentos técnicos e elementos de infraestrutura serão expostos a seguir. 

2.1 Sistemas Distribuídos e Middleware Orientado a Mensagens  

Em geral, quando organizado de forma a atender ao princípios de um sistema qualquer, 

mesmo que distribuído, um sistema (como um todo) tem uma camada que permite a 

visualização de uma interface de pedido (variáveis de trabalho), que é chamada de camada 

de Apresentação.  

As variáveis de entrada são repassas para um Lógica de Negócio qualquer, a qual 

acessa os dados contidos em uma camada de Gerência de Dados (banco de dados), 

retornando os dados para que a camada de Lógica de Negócio atue e gere um resultado 

na camada de Apresentação da resposta.  Um sistema assim constituído é lógico. 

Porém, segundo os princípios de distribuição, essas camadas podem ocorrer em 

servidores (máquinas) isolados dentro da rede global da Internet. Faz então sentido que 

cada camada cumpra seu "papel", podendo ser separadas em diferenciados servidores, 

segundo padrões definidos pelo modelo que visa atender. 

Assim, ou um sistema em rede, o qual cuida da camada de Apresentação, recebe seu 

comportamento (visual da tela) definindo a distância (como ocorre em sites web usando 

navegadores para interpretar a saída de tela), ou os sistemas são desenvolvidos (em 

navegadores web) e executam a lógica de negócio na intercace (navegador) e que somente 

acessam dados que se encontram distância. 
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Figura 1: Camadas MVC de um Sistema Distribuído 

 

Desde a notória definição do modelo Internet TCP/IP em camadas, é entendido que 

cada camada de uma arquitetura de sistemas em rede deve encaminhar mensagens entre 

elas para acionar recursos sistêmicos (programas), cada uma dessas com necessidades e 

respostas diferenciadas. Esse é o princípio de um Middleware Orientado a Mensagens - 

MOM. 

Assim, um MOM pode ser visto como um programa que executa e entrega mensagens 

entre suas diversas camadas de forma síncrona (esperando resposta) ou assíncrona, com 

opções configuráveis que qualidade nos serviços (QoS). 

2.1.1 SOA e Serviços Web (Serviços e Mensagens) 

SOA é um estilo de arquitetura para a construção de aplicativos de negócios que 

utilizam os serviços de baixo acoplamento, os quais são orquestrados para conseguir uma 

funcionalidade específica ao serem ligados juntos, em geral, são implementados usando o 

conceito de MOM.  Neste sentido, SOA não é uma tecnologia ou ferramenta. Entretanto, 

SOA muda o nosso pensamento a partir de classes e objetos que funcionam como serviços, 

e assim se utilizam de mecanismos de comunicação para transmitir e receber mensagens 

entre as diversas camadas que o compõem.  

Neste sentido, SOA separa aplicação em serviços, permitindo que eles "escondam" a 

conectividade de diferentes tecnologias e que sejam duráveis e seguros.  
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Desse modo, a base de construção de SOA são serviços e mensagens, os quais 

buscam implementar funcionalidades de negócios autocontidas - trocando mensagens. 

Eles se comunicam usando mensagens para facilitar o acesso global dos usuários de 

sistemas, através de mensagens padrões, por exemplo, o HTTP, o XML e o SOAP. O uso 

desses padrões permite que mensagens possam ser capazes de se comunicar de forma 

assíncrona e deve ser fiável  

São benefício do uso de SOA: a independência da localização precisa do serviço; a 

interoperabilidade entre plataformas de software; os APIs padrões para uso no 

desenvolvimento de soluções; o baixo acoplamento entre quem requer um serviço e quem 

responde a ele.  

Os princípios de Orientação a Serviços são os seguintes.  

• Limites explícitos: os serviços se comunicam enviando mensagens através de 

sua fronteira e toda a comunicação ocorre através de mensagens.  

• Serviços autônomos: não podemos construir, gerenciar e controlar versões de 

serviços independentes, bem como não podemos mudar um serviço sem afetar 

os clientes, permitindo que eles possam continuar enviando e recebendo a 

mesma mensagem.  

• Serviços devem tentar compartilhar um "contrato comum" tendo por base um 

esquema comum que eles trocam nessas mensagens: um Contrato descreve as 

mensagens que um serviço pode enviar e receber, já os esquemas definem 

como o cliente e o serviço devem construir as mensagens que eles trocam. 

 

De SOA, então, temos é a diferença entre um serviço e um componente desenvolvido 

em uma linguagem qualquer: "Um serviço é usado para se comunicar em um ambiente 

heterogêneo". Ele permite que componentes e classes sejam usados para ligar aplicações, 

de forma a se comunicarem, sem um limite de programação que "amarram" um sistema a 

um idioma específico. Assim, um serviço é interoperável por natureza, permitindo a 

integração além dos limites das linguagem de programação. 

Porém, serviços tendem a ter mecanismos e linguagens de comunicação comuns. Isto 

permite "ligar" serviços existentes por meio do mundo de: linguagens, sistemas 

operacionais e hardware de computadores no mundo da rede Internet. 



   
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 15/09/2015 Arquivo: 20150915 MJ RIC - RT Prova de Conceitos dos Serviços Web 
do RIC  

Pág.12/114 

Confidencial. 
Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 

É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

2.1.2 Barramento de Serviços Corporativos 

O termo ESB (Barramento de Serviços Corporativos) foi usado pela primeira vez por 

Sonic, em 2002, para se referir ao seu produto SonixXQ, o qual foi desenvolvido como um 

middleware orientado a mensagem, habilitado por XML (assim um ambiente orientado a 

mensagens - MOM), sendo mais tarde renomeado como o Sonic ESB.  

Poucos meses depois, o Gartner apontou o uso de ESBs como um investimento 

estratégico, e, logo em seguida, muitos sistemas de servidores de integração de 

mensagens foram renomeados como ESBs.  

Para entendimento, o ESB funciona como uma infraestrutura de integração que é usada 

para facilitar os princípios de uma arquitetura orientada a serviços - SOA.  

Um ESB combina o hosting (servidor) de serviços, a transformação de mensagens, um 

protocolo de roteamento inteligente, e outros recursos para ligar e coordenar a interação de 

um número significativo de diversos aplicativos empresariais. 

No núcleo da camada de comunicações ESB, temos uma infraestrutura MOM, a qual é 

capaz de apoiar uma variedade de mecanismos e protocolos de acesso a procedimentos 

sistêmicos segundo padrões da indústria. Isso é feito fornecendo um conjunto de regras e 

de princípios para permitir a integração de numerosas aplicações, sejam soluções livres ou 

proprietárias, por meio de uma ou mais infraestruturas de barramento, como apresentado 

na Figura 2 a seguir. 

 

 

Figura 2: Um ESB Padrão 
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A natureza altamente distribuída das capacidades de integração dos ESBs é 

largamente utilizada devido às facilidades do elemento definido como contêiner de serviços 

ESB, o qual é um modelo de aplicação que permite hospedar os componentes de software 

e também implementa a endpoints (terminais de acesso) abstratos por meio do qual os 

serviços podem ser executados.  

Como já observado, um contêiner ESB fornece uma variedade de recursos, tais como 

localização de serviços, roteamento, modelos de chamada de serviços e de gestão dos 

serviços em uso. Assim, um serviço (uma funcionalidade sistêmica remota) não tem que se 

preocupar com estas questões. Alguns repositórios de ESB ainda oferecem facilidades para 

o gerenciamento do ciclo de vida, tais como start-up, shut-down, e clean-up. 

 

2.1.3 Filas de Mensagens 

A base de um Middleware Orientado a Mensagens (MOM) é a capacidade de enfileirar 

as requisições recebidas e realizá-las quando possível.  

Como exemplo de tecnologia de enfileiramento de mensagens, temos o Microsoft 

Message Queuing - MSMQ, o qual permite que os aplicativos em execução em horários 

diferentes se comuniquem através de redes, enfileirando mensagens que vão acionar 

processos sistêmicos a serem executados em sistemas heterogêneos, permitindo que 

estes possam estar até mesmo temporariamente offline. Assim, esta tecnologia da Fila de 

Mensagens (Message Queue) permite que os aplicativos enviem/leiam mensagens de filas, 

que estabelecem ações solicitadas para que componentes, do tipo serviços, executem 

algum procedimento sistêmico.  

Para nosso caso, cabe citar que, no caso do MSMQ Microsoft, esse fornece entrega 

garantida (a mensagem será processada sempre), roteamento eficiente (a mensagem irá 

seguir até um destinatário final sempre), segurança nas mensagens entregues (pode-se 

utilizar de criptografia para que ninguém acesse o conteúdo da mensagem), bem como 

permitir a capacidade de definir prioridade nessas. Ele pode ser usado para implementar 

soluções tanto para cenários síncronos (respostas imediatas são esperadas) quanto 

assíncronos, que exigem alto desempenho. 
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2.2 Atividades Providas por Um Barramento de Serviços 

 
Os diagrama ilustrado na Figura 3 indica os componentes obrigatórios e/ou opcionais 

considerados comuns a serem tratados como características de um Barramento 

Corporativo de Serviços - ESB.  Na pesquisa referencial realizada para a PoC em análise, 

observa-se que algumas dessas capacidades (ex.: service hosting, message 

transformation, protocol binding, routing e cryptography) são mandatórias, já que essas 

capacidades caracterizam propriamente o ESB.  

 

Figura 3 – Categorias e tecnologias geridas por um ESB 

 

Em detalhe, a Tabela 1 fornece um breve resumo das categorias discutidas como 

capacidades de um ESB, as quais estão divididas em subcategorias de interesse. Na 

tabela, foram elencadas apenas as capacidades mais populares e que são independentes 

de plataforma. 

 

 

Comunicação Protocolos de comunicação, padrões de troca de mensages e 
mecanismos de roteamento devem estar disponíveis para uso na 
relação entre consumidores e produtores que usam um ESB. 

Integração Mecanismos devem existir para garantir a integração entre as 
diferentes aplicações - e suas tecnologias - em um ESB. 

Interação entre Serviços Requisitos auto-configuráveis permitem que serviços dentro de um 
barramento troquem mensagem facilmente. 

Processamento de Mensagens Deve sempre existir mecanismos para que se estabeleça o 
formato das mensagens trocadas, e ainda, permitir suas 
transformações e validações. 
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Qualidade de Serviços (QoS) Um ESB pode prover opções para garantir níveis de qualidade de 
serviços. 

Segurança Um ESB pode prover opções de aplicação de políticas de 
segurança. 

Processos de Negócio Complexos Um ESB pode permitir a configuração para execução de tarefas 
complexas (processos de negócio complexos) a partir de uma 
motor de execução. 

Gerenciamento Capacidade de manutenção do barramento deve ser considerada 
como um elemento de gerenciamento de um ESB. 

Tabela 1 – Sumário das categorias das capacidades 

 

A seguir, são apontados detalhes de cada uma dessas características citadas. 

 

2.2.1. Comunicação (Communication)  

 

Para ativar a interação entre solicitantes de serviços e seus provedores (isto é, para 

receber e entregar mensagens), o ESB deve conectar solicitantes e provedores, usando 

protocolos de comunicação e padrões de troca de mensagens comuns, conforme ilustra a 

Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Da Comunicação 

 

a) Protocolos de Comunicação e Padrões de Transformação 
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Para o RIC, é de interesse, e existe como premissa na sua execução, a necessidade 

de uso dos protocolos HTTP/HTTPS (padrão da Internet e dos navegadores – browsers 

como Explorer, Google, Firefox, etc.), o que irá permitir fácil integração com qualquer 

aplicação que venha ser desenvolvida. Também identifica-se que não existe nenhum 

interesse no uso de protocolos de transformação (para impedir atrasos desnecessários). 

Ainda, com um processo SOAP definido, para o RIC, a maioria dos seus serviços utiliza 

padrão de troca de mensagens do tipo request-response síncrono (excetuando o cadastro 

que pode/deve ser realizado por uma chamada assíncrona). 

É importante que se entenda que o próprio ESB, na verdade, não irá fornece os 

protocolos de comunicação, mas em vez disso, utilizar-se-á de uma ou mais características 

do padrão de orientação a mensagens (MOM) nominativo da Internet, e que está no centro 

da camada de comunicação da maiorias dos ESB´s implementados. 

 

HTTP O Hypertext Transfer Protocol é um protocolo de comunicação (na camada de aplicação 
segundo o Modelo OSI) utilizado para sistemas de informação de hipermídia, distribuídos e 
colaborativos. Ele é a base para a comunicação de dados da World Wide Web. 

HTTPS HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) é uma implementação do protocolo HTTP 
sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL/TLS. Essa camada 
adicional permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada 
e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. 
A porta TCP usada por norma para o protocolo HTTPS é a 443. 

TCP/IP O TCP/IP (também chamado de pilha de protocolos TCP/IP) é um conjunto de protocolos 
de comunicação entre computadores em rede. Seu nome vem de dois protocolos: o TCP 
(Transmission Control Protocol) e o IP (Internet Protocol). Esse conjunto de protocolos pode 
ser visto como um modelo de camadas (Modelo OSI), nas quais cada uma é responsável 
por um grupo de tarefas, fornecendo um conjunto de serviços bem definidos para o 
protocolo da camada superior. As camadas mais altas estão logicamente mais perto do 
usuário (chamada camada de aplicação) e lidam com dados mais abstratos, confiando em 
protocolos de camadas mais baixas para tarefas de menor nível de abstração 

Tabela 2 – Protocolos usuais da Internet 

 

 

Adicionalmente, é comum aos barramentos de serviços oferecerem: 

• acesso direto a filas de mensagens (Message Queue) por meio da chamada 

msmq:// ; 

• a realização do serviço por meio de protocolos superiores ao HTTP - baseados 

em serviços web - tal como o SOAP; 

• o uso de técnicas de IPC (named pipes); 
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• o uso direto de chamadas ao TCP (NetTcp). 

Ainda, barramentos corporativos de serviços devem prover mecanismos para troca do 

formato da mensagens entre esses protocolos. 

 

b)  Padrões de Troca de Mensagem 

 

Um Padrão de Troca de Mensagens (MEP - Messaging Exchange Pattern) é um padrão 

de arquitetura de serviços que descreve como solicitantes e provedores de serviços se 

conectam e comunicam uns com os outros.  

Os protocolos de comunicação inerentemente suportam um ou mais MEP devido às 

necessidades dos mecanismos subjacentes de comunicação.  

Os MEP mais comuns são solicitação-reposta síncronos e assíncronos (bidirecional), 

notificação (unidirecional), e Publish-Subscribe. Por exemplo, o HTTP é um protocolo 

padrão de solicitação-resposta, no qual é solicitada uma página Web e a mesma chega no 

corpo da mensagem de retorno. 

No Código 2, presente no Anexo I, apresentamos um caso clássico de um código 

requisitando (a) um serviço por meio de uma mensagem (message) e retornando com outra 

(b) mensagem (no returnCode). 

Cabe lembrar que, em uma chamada assíncrona, o barramento pode retornar uma 

resposta e continuar um código qualquer. 

Temos então um sumário dos padrões de troca de mensagens na Tabela 3. 

 

 

Notificação 

(One way) 

Este padrão de troca de mensagens prevê o encaminhamento de uma mensagem sem 
nenhuma espera de retorno. 

Bidirecional 

(Request/ 

Response) 

Este padrão de troca de mensagens prevê o encaminhamento de uma mensagem 
(Request) com uma espera síncrona de retorno de outra mensagem (Response). É o 
padrão mais comum no ambiente web, sendo a base de uso dos navegadores (que 
mandam uma mensagem solicitando uma página web e o conteúdo da mesma é recebida). 

Invocação 

Assíncrona 

Trata-se em geral de uma chamada unidirecional ou bidirecional, na qual não existe uma 
espera direta de uma resposta. 

Publish/ 

Subscribe 

O padrão Publish/Subscribe é um padrão de mensagens no qual os remetentes de 
mensagens, chamado de editores (publishers), não programam mensagens a serem 
enviadas diretamente para receptores específicos, chamados assinantes (subscribers); ao 
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invés disso, as mensagens são caracterizadas em classes e elas têm assinantes 
interesados em mensagens definidas como classe. Ainda, assinantes podem manifestar 
interesse em uma ou mais classes, e só receber mensagens que são de interesse, sem o 
conhecimento de que, eventualmente, os editores existem. Esse modelo é de notório uso 
em soluções de RSS, no qual os usuários têm um interesse comum, tal como um 
determinado time de futebol, e sempre que um publisher publicar uma mensagens sobre 
esse time, todos os assinantes que indentificaram esse time como interesse, recebem uma 
cópia da mensagem. 

Tabela 3 – Padrões de troca de mensagens 

 

c) Roteamento (Routing)  

 

De forma simples, quando o ESB recebe uma mensagem de um provedor, ele deve 

rotear a mensagem para outro nó ou enviar de volta para o solicitante. Em qualquer dessas 

opções estão embutidas as premissas das ações do tipo find/bind/invoker (achar o serviço, 

achar as características de ligação do serviço, e assim chamá-lo), que não são definidas 

por meio de código de linguagem de programação, mas por meio de configurações - no 

caso de uso de um ESB, o parâmetro de "bindings" no arquivo de configuração de cada 

serviço no barramento (exemplo apresentado no Código 1 constante do Anexo I deste 

documento). Percebe-se nesse arquivo que cada terminal de chamada (endpoint), usado 

pelos clientes - navegadores ou softwares - para acessar cada um dos serviço no servidor, 

usa um comportamento definido na área de bindings por meio de uma característica de 

comportamento (behaviors), o qual pode ser compartilhado entre vários serviços similares. 

 

2.4.4. Criptografia 

 

Das características apresentadas, surge, junto ao protocolo HTTPS, a aplicação de 

princípios de segurança, com destaque para o uso de técnicas de criptografia. 

Como princípio de utilização do RIC, exige-se que os serviços sejam seguros, porém 

como não há nenhuma forte latência no uso de camadas de criptografia, a PoC de Serviços 

não dará nenhuma abordagem aos princípios de criptografia de dados.  

Em outra instância dos princípios de segurança, surge o conceito de dar garantia e 

pemissão de uso de serviços do RIC a um consumidor de serviços identificado. Essa 

abordagem não é tratada na PoC de serviços por estar efetivamente definida junto aos 

documentos referentes aos princípios de Federação, usando modelos tais como o OAuth e 
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OpenID.  

Por fim, no uso de um ESB, para garantir segurança nesse caso, faz-se necessária 

apenas a interposição de um filtro de ação global - eliminando a necessidade de adicionar 

manualmente o filtro para cada ação do controlador (filtro de ação personalizado). A ideia 

por trás é o uso de um modelo de par de chaves públicas e privadas, a partir de um token 

que é criptografado com a chave pública. Como exemplo de processo de criptografia / 

decriptografia de mensagens por meio do barramento, apresentamos um exemplo de 

aplicação do modelo Rijndael em um ESB (Código 3 no Anexo I). 
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3 PRÉ-REQUISITOS PARA PROVA DE CONCEITO 
 

3.1 Do Sistema de Deduplicação -  AFIS 

 
Ponto fundamental no planejamento da Prova de Conceito, e considerado o requisito 

mais importante na implementação da mesma, é escolha do ambiente de execução das 

atividades de deduplicação e correlatas.  

Durante a fase inicial do estudo, duas soluções passíveis de uso foram identificadas: o 

código-fonte do software SourceAFIS, implementado em C-Sharp (C#) e que apresenta 

forte acoplamento com objetos existentes em sistemas operacionais Microsoft; ou a 

implementação Bozorth3 da NIST, disponível também em regime de software livre.  

O Bozorth3, desenvolvido em C, é uma implementação direta dos padrões sugeridos 

pela NIST. O algoritmo de correspondência (matching) do Bozorth3 calcula uma pontuação 

de correspondência entre as minúcias de quaisquer impressões digitais para ajudar a 

determinar se elas são do mesmo dedo. É uma versão modificada do algoritmo original de 

Allan Bozorth enquanto trabalhava no FBI; sendo que a versão do algoritmo de 

correspondência revisado que NIST implementa foi nomeado bozorth98. Neste sentido, o 

Bozorth3 é funcionalmente o mesmo que o bozorth98, no qual as melhorias foram feitas 

para remover "bugs" no código (especificamente vazamentos de memória em variáveis 

estáticas) e também para melhorar a velocidade do algoritmo. 

O algoritmo de match do Bozorth3 usa a localização (x, y) e a orientação (teta) dos 

pontos de minúcia para coincidir com as impressões digitais. A correspondência de rotação 

e translação é invariável, assim, as digitais que apresentam apenas uma rotação são 

consideradas iguais.  

Em geral, o processo se dá em duas estruturas de dados distintas, nas quais temos as 

minúcias extraídas que desejamos identificar e uma base de dados de minúcias já incluídas. 

Estas duas tabelas são, então, comparadas para compatibilidade e uma nova é construída, 

armazenando informações que demonstrem a compatibilidade entre a impressão digital e 

o conjunto registrado. Essa tabela de compatibilidade é usada para criar uma pontuação de 

compatibilidade entre minúcias. 
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1. Características das minúcias são exclusivamente utilizadas e limitadas à localização (x, 

y) e orientação «t», representado como {x, y, t}. 

2. O algoritmo está concebido para ser rotação e translação invariante. 

 

O algoritmo é composto de três etapas principais: 

 ETAPA 1. Construir tabelas de comparação entre minúcias  

  a. Uma tabela para a impressão digital pesquisada e outra para cada impressão  

                      digital existente (à ser comparada com a outra tabela). 

 

 ETAPA 2. Construir uma tabela de compatibilidade entre diferentes impressões 

  a. Compare a tabela de comparação da minúcia de uma sonda para impressão da tabela de  

  comparação da minúcia e de uma galeria de impressão para construir uma nova detabela  

  de compatibilidade. 

 

 ETAPA 3. Tabela de compatibilidade entre minúcias (tabela Transverse) 

  a. Entradas da tabela Traverse e seus link em agrupamentos. 

  b. Combinar grupos compatíveis e acumular uma pontuação de correspondência. 

 

 

Nota 1 - Base dos Algoritmos do Bozorth3 

 

 

O SourceAFIS é uma SDK (biblioteca) de reconhecimento de impressão digital e de 

correspondência, utilizado em sistemas automatizados de Identificação do tipo AFIS.  

Ele, essencialmente, compara duas impressões digitais e decide se eles pertencem à 

mesma pessoa. Pode procurar rapidamente um grande banco de dados de impressões 

digitais registradas. Ele vem com uma API fácil de usar (puro .NET e uma porta de Java 
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experimental) mais aplicações e ferramentas sortidas. 

Neste sentido, o Source AFIS fundamentalmente permite: validar usuários com suas 

impressões digitais; pesquisar em grandes bases de dados de impressões digitais 

rapidamente; incorporar reconhecimento de impressões digitais em aplicações 

proprietárias; e suportar o estudo e pesquisa da ciência das impressões digitais. 

Seu código-fonte está disponível em:  

<http://sourceforge.net/p/sourceafis/code/ci/default/tree/> 

Ainda cabe ser citado que a implementação SourceAFIS é um derivado da 

implementação Bozorth3 (realizada em 2011), sendo que seu autor (Robert Vazan 

<http://sourceforge.net/u/robert-vazan/profile/>) aponta otimizações realizadas pelo mesmo 

que garantem um menor tempo de execução de cada atividade de deduplicação e suas 

operações correlatas (verificação e identificação). 

Visto os requisitos de melhor performance, neste sentido, a escolha do código 

SourceAFIS se mostrou mais recomendável. Assim, na realização da primeira prova de 

conceito, foi realizada uma adaptação do código SourceAFIS, o que será seguido nesta 

implementação de Prova de Conceito.  

Como consequência do requisito de uso de ambiente C-Sharp - dada à características 

intrínsecas ao uso do SourceAFIS como motor de deduplicação - existe uma restrição inicial 

de uso de ambientes Microsoft na hospedagem dos serviços a serem executados na Prova 

de Conceito em análise. 

Na realização da Prova de Conceito em análise, há de ser entendido que o software 

SourceAFIS utilizado não representa uma implementação profissional, no qual se possa 

exigir capacidades de deduplicação, identificação e verificação com tempos aceitáveis em 

uma execução final.  

Assim, como pré-requisito na implementação dos serviços RIC, foi necessário então 

adaptar as rotinas VB do código existente de deduplicação e verificação (SourceAFIS) com 

a capacidade de execução de chamada assíncrona específica para o processo de 

deduplicação (Figura 5 e 6). 
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Figura 5 - Implementação de acesso ao SourceAFIS.dll 

 

 
Figura 6 - Implementação do processo de Identificação (Identify) do AFIS 

 

Também é de entendimento que, dado ainda o requisito de performance, uma 

sobreposição de sistemas operacionais entre o barramento de serviços e o ambiente 

operacional de sua execução poderia acarretar "overheads" desnecessários. Assim, isto 

exige, por questões de desempenho, que os serviços sejam desenvolvidos baseados em 

arquiteturas baseadas no Windows.  
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Esta restrição limita severamente a base arquitetural da chamada de serviços e de 

aplicação de uso como barramento de serviços para a arquitetura básica de oferta de 

serviços em ambientes Windows: o Windows Communication Foundation  - WCF. 

O WCF foi introduzido na Microsoft .NET Framework 3.0. Anteriormente conhecido 

como Indigo, esse é um modelo unificado que reúne Serviços Web (Web Services), 

Conectores Remotos (Remoting Sockets), Serviços Empresariais (Enterprise Services), 

Gerenciadores de Fila de Mensagens (Messaging - MSMQ), entre outros elementos que 

compôem o WCF (Figura 7). 

 

Figura 7 - Elementos do WCF 

 
O modelo implementado pelo WCF garante: confiabilidade, durabilidade, transação, 

gestão de instância, interoperabilidade, isolamento de falha, auditoria (logging), 

sincronização, gerenciamento de erro e versionamento. 

Toda a comunicação com um serviço Windows Communication Foundation (WCF) 

ocorre através dos terminais (endpoints) do serviço. Eles fornecem aos clientes o acesso à 

funcionalidade oferecida por um serviço WCF. Assim, o aplicativo host torna o serviço 

disponível, fornecendo um ou mais terminais (que irão representar funcionalidades como 

Cadastramento, Verificação, Identificação, entre outras) para os clientes.  

Neste sentido, cada terminal é composto por três elementos: endereço (address), 

ligação (binding) e contrato (contract). A Figura 8 ilustra essa correlação, dando o 

entendimento que o "address" diz onde é feito, o "binding" aponta características 

específicas de como realizar a operação, e o "contract" representa o que vai ser feito. 
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Figura 8 - Terminais: Endereço (Address)  Contrato (Contract) e Ligação (Binding). 

 

3.1.1 Endereço (Address)  

 

Cada operação de um serviço (tal como o processo de cadastramento entre outros), é 

representada por um endereço, em geral uma URI Internet (http://nonono/nonono).  

Em WCF, cada serviço é associado com um endereço exclusivo. O endereço é 

composto pelos seguintes elementos:  o local de serviço, a parte do endereço que indica o 

nome da máquina de destino e o protocolo de transporte (ex.: HTTP, TCP, etc.). No exemplo 

de nossa implementação, que será detalhada futuramente, temos o cadastramento 

representado pela URI: http://<servidor>:porta/RicServer/Enroll.  

 

3.1.2 Contrato (Contract) 

  

O Contrato é uma maneira da plataforma garantir um modelo padrão neutro para 

descrever o que o serviço faz.  O WCF define quatro tipos de contratos, a saber.  

• Contratos de Serviço: é uma interface que define uma operação de serviço, a 

qual trabalha com um único tipo ou contratos de dados, descrevendo as 

operações que o cliente pode executar no serviço.  

• Contratos de Dados: define a estrutura de dados que são transmitidos para o 

serviço e descreve como os tipos CLR são mapeados para definições de 
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esquema para o XML que irá transportar a mensagem. Para esses tipos de 

contratos, o WCF define tipos de dados nativos - int. e string - mas você pode 

facilmente definir uma estrutura abstrata de dados composta de vários tipos 

simples, formando tipos complexos que são serializados e desserializados, em 

geral, na forma de um XML.  

• Contratos de Falha: define o formato da resposta de erros quando o serviço 

processa e propaga os erros de seus clientes.  

• Contratos de mensagens: permite que o serviço interaja diretamente com as 

mensagens. Contratos de mensagem são úteis para transformação de dados 

dentro do próprio ambiente do barramento, garantindo a interoperabilidade. 

 

3.1.3 Ligação (Binding)  

 

As ligações (bindings) especificam como os clientes e serviços WCF se comunicam. 

Elas apresentam as seguintes características: os pontos da extremidade que se 

comunicam; o protocolo de transporte; as características de codificação das mensagens 

(texto, binário, etc.); a mensagem; quaisquer características de segurança sobre a 

operação e a confiabilidade de entrega da resposta ao do cliente; entre outros. 

A ligação representa a pilha do canal. Entenda-se que, no que se refere ao modelo 

tecnológico, a comunicação entre terminais se dá por meio de canais. Assim, os clientes e 

os serviços se comunicam com os canais, por meio da passagem de mensagens, de forma 

a garantir a comunicação dos canais, os quais apresentam pilhas de entrada e saída, 

garantindo um processo de mensageria confiável.  

A Figura 9 apresenta uma estrutura de pilha de canais que pode ser definida no 

barramento. 
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Figura 9 - Canais 

 
No que se refere às características de protocolo nas ligações (bindings), o WCF se 

utiliza dos seguintes modelos. 

• BasicHttpBinding - ele é projetado para expor um serviço WCF como um web 

ASMX.  

• WSHttpBindingele usa HTTP ou HTTPS para o transporte e oferece uma 

variedade de recursos através da Internet, todos usando os padrões de WS- *. 

• WSDualHttpBinding- provê além do suporte ao WS- * e mais a comunicação 

bidirecional.  

• NetTcpBindingligação TCP para comunicação entre máquinas na intranet. Ele 

suporta uma variedade de recursos, incluindo confiabilidade, transações e 

segurança. Ele é otimizado para comunicação WCF, principalmente para 

transações com mensagens grandes.  

• NetNamedPipeBinding - esta ligação é utilizada para executar comunicações no 

modelo Inter-Process Communication (IPC). Ele usa pipes nomeados como 

mecanismo de transporte para a comunicação dentro da máquina, sendo o 

modelo mais seguro de ligação, porém restringe-se a utilização da comunicação 

em uma mesma máquina.  

• NetMsmqBindingesta ligação usa MSMQ para o transporte e oferece suporte 

para chamadas em fila remotas.  

Serviços
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Protocolos Internet

Serviços
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Por fim, o WCF prevê ainda três diferentes modelos de hospedagem dos serviços 

(hosting) para acesso junto ao Barramento de Serviços Corporativos. A Figura 8 resume 

esses modelos: o IIS, o WAS e o SELF. No uso em ESBs, a definição do modelo de 

hospedagem é outro elemento essencial, pois cabe a hospedagem as tarefas de: 

• iniciar e parar o serviço;  

• ouvir a solicitação dos clientes;  

• direcionar essas solicitações para o serviço;  

• enviar respostas de volta para os clientes.  

No caso do uso de um Barramento de Serviços - ESB, ele irá intermediar a relação 

entre as requisições dos clientes e a chamada do modelo de hospedagem do WCF. 

Considerando todo exposto, um passo fundamental ao projeto de execução de serviços 

em um ESB é a configuração correta dos elementos de ligação (bindings) - em todas as 

camadas dos seus canais  (Figura 9) – definindo para cada canal:  

• as características do transporte,  

• se há confiabilidade de cada sessão,  

• o tamanho máximo da mensagem,  

• os tempos-limites de execução de cada acesso, e  

• as questões de segurança.  

 

Por si, esse processo de definição é um desafio maior que a construção dos códigos 

dos serviços em sí. 

 

O Código 4, apresentado no Anexo I de configuração XML, ilustra alguns exemplos de 

configuração de um barramento de serviços no que se refere a um "binding". Nesse 

exemplo, a ligação: permite "cookies" (allowCookies); possui um tempo de resposta limite 

de 5 minutos tanto na entrada como na saída (Timeout); e especifica que a mensagem 

encaminhada poderá ter o tamanho até 2 GBytes (maxReceivedMessageSize). Cabe 

observar que este modelo foi um dos desafios presentes no desenvolvimento da PoC do 

RIC, o qual exige a transferência de mensagens acima dos limites de 64KBytes usualmente 

definida como default pelos ESBs. 
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3.2 Geraçâo da Massa de Dados para a Poc Serviços 
 

Tendo em vista a automatização da execução da PoC de serviços, um dos pré-

requisitos fundamentais foi a estruturação de um modelo de dados, no lado do cliente, que 

permitisse que os serviços pudessem ser continuamente chamados sem a interferência 

humana. 

Neste sentido, houve a ocorrência de dois problemas fundamentais a serem tratados: 

a estrutura de dados no cliente com respectiva preparação antecipada de dados textuais 

aleatórios e únicos para comprovar a realização real dos processos de cadastramento e 

recuperação de dados por um cliente dos serviços RIC; e a obtenção de conjuntos de dez 

digitais (TenFingers) para execução dos serviços de cadastramento da prova de conceito 

sobre uma volumetria mínima. 

A seguir iremos tratar cada um destes temas separadamente. 

 

3.2.1 Estruturação do Lado do Cliente e Geração de Outros Dados Textuais 

  

Foi necessária, para preparação, para o planejamento e para a execução da PoC, a 

definição de uma estrutura de diretórios para servir de repositório de dados no lado do 

cliente (consumidor de serviços), com: dados aleatórios de uma pessoa, dez imagens 

(TenFingers) e imagens de outros documentos para que a aplicação cliente da PoC de 

Serviços pudesse gerar ininterruptamente a chama de serviços. 

A Figura 10 apresenta a forma de estruturação realizada na forma de diretórios. 

 
Figura 10 - Estrutura de Dados do Cliente 
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Além de um projeto estruturado formatado na forma de diretórios estruturados com o 

formato "nnnnnnnnn", foi idealizado um diretório "default" (000000000), o qual contém 

alguns documentos (foto, comprovante de residência e de identificação), o que permite ao 

programa de execução do lado do cliente copiar esse documentos em todas as 

combinações de TenFingers (cada diretório), utilizados (Figura 11). 

 
Figura 11 - Arquivos dentro da Estrutura de Execução da PoC 

 
Ainda, a cada diretório foi adicionado um arquivo texto contendo em cada linha os 

dados básicos a serem usados no cadastramento (o que tem relação direta com a estrutura 

da mensagem de entrada do serviço de cadastramento) e que são usados pela aplicação 

cliente de teste de cadastramento para encaminhar um pacote completo XML. Assim, foi 

necessário criar e estruturar um modelo de geração aleatório dos dados básicos em cada 

combinações de TenFingers (cada diretório) geradas (Figura 12). 

 
Figura 12 - Estrutura do arquivo 00.txt 
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Como a geração desses arquivos e o ajuste dos dados a serem encaminhados são off-

line e precedem a execução da prova de conceito, de forma a tornar trivial a manutenção, 

uma série de códigos ".php" foi criada no intuito de automatizar essas ações preliminares. 

Desses códigos, para geração de dados textuais, destacamos alguns trechos do 

desenvolvimento no Código 5 (junto ao Anexo I) para conhecimento, principalmente no que 

se refere à geração do nome do "indivíduo" e os nomes relativos de pai e mãe no código 

abaixo. 

 

3.2.2 Massa de Digitais para formação dos diretórios de TenFingers 

  

Um dos problemas recorrentes desde o início dos estudos e que promove na principal 

preocupação e ponto de efeito negativo na realização da Prova de Conceitos de Serviços 

é a quantidade de grupos de 10 digitais existentes que possibilitam a execução de uma 

série de ações de cadastramento (Enroll) e que permitem melhor realizar um modelo 

matemático para extrapolação do comportamento da infraestrutura face ao incremento 

radical de "indivíduos"  cadastrados, até em limites acima de 200.000.000 habitantes. 

Neste sentido, não foi possível ao grupo de estudo identificar nenhuma solução gratuita 

de banco de dados de digitais ou de geradores pseudoaleatórios de digitais. Esta restrição 

sempre foi um dos maiores empecilhos na execução futura (no caso agora) da Prova de 

Conceito de Serviços, e foi ponto de preocupação de toda equipe que analisa a 

infraestrutura necessária para execução finalística do RIC. Isso foi posto, pois não existe 

como o serviço ser executado sem que exista uma digital válida. Lembramos que qualquer 

rotação ou inversão de direção de imagens são tratadas pelo SourceAFIS como um mesmo 

conjunto de digitais. 

Como início, temos um pacote de 6.829 digitais cedida pelo site Biometrics Ideal Test, 

porém com a presença de digitais duplicadas. No contexto da prova de conceito de 

serviços, elas podem ser aproveitadas na formação de até 682 pacotes de TenFingers 

(indivíduos diferenciados), como observado na Figura.13. 
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Figura 13 - Pacote de digitais no site Biometrics Ideal Test 

 

Complementarmente, como atividade prévia de geração dos dados no formato 

estruturado, foi realizado outro código de apoio “.php” para gerar imagens a partir de mescla 

de áreas entre digitais existentes (1/4 de cada digital) ou duplicando lateralmente as 

imagens pelo meio dessas. Este processo permitiu a geração atual de 13.890 "indivíduos" 

com a possível capacidade de deduplicação (Enroll). O Código 6, no Anexo I, apresenta um 

extrato das funções de transformação utilizadas. 

3.3 Geração do Número RIC 

 
Do documento "RT de Geração do Número RIC", temos duas posições fundamentais 

no que se refere a formação do Número RIC durante a fase asssíncrona de deduplicação 

(Enroll), a saber. 

 

a) O formato do Número RIC como nnnn-nnnn-nnnv 

• onde n são números aleatórios; 

• e v é o dígito verificador. 

b) A formação do dígito verificador usando o algoritmo de Verhoeff. 

 

O algoritmo que o trabalho cita foi desenvolvido por Jacobus (Koos) Verhoeff, 

matemático holandês para sua tese de doutorado em 1969. Esse algoritmo é capaz de 

operacionalizar sequências de dígitos decimais de qualquer tamanho, evitando desta 
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forma, a ocorrência de erros de dados (HAMMING, 1986, p.27) e de transposição de dígitos 

adjacentes quando efetuados por usuários humanos (WAGNER & PUTTER,1989). Para a 

formação do algoritmo, deve-se seguir as seguintes etapas. 

• Substituir um dígito por um outro dígito: por exemplo, ao invés de informar os 

dígitos 5678, acaba-se por informar 4678, no qual o dígito que deveria ser 5 foi 

substituído pelo dígito 4. Esse tipo de erro ocorre quando se aciona no teclado 

uma tecla adjacente à tecla que deveria ter sido realmente acionada. Ocorre em 

cerca de 60% a 90% dos casos. 

• Omissões ou adições de dígitos: esse tipo de erro ocorre normalmente por falta 

de atenção do usuário. Ocorre em cerca de 10% a 20% dos casos. 

• Trocar a ordem entre dois dígitos: por exemplo, ao invés de informar os dígitos 

5678, acaba-se por informar 6578, no qual os dígitos 56 foram trocados pelos 

dígitos 65. Esse tipo de erro ocorre quando se escreve muito rápido em um 

teclado. Ocorre em cerca de 10% a 20% dos casos. 

 

Além das formas habituais de detecção de erros que podem ser equacionadas com o 

algoritmo de Verhoeff, é possível também descobrir algumas formas menos comuns de 

erros (WAGNER & PUTTER, 1989), a saber. 

• Erros gêmeos contínuos: por exemplo, ao invés de informar os dígitos 1123, 

acaba-se por informar a sequência 7723, na qual os dígitos 11 foram trocados 

pelos dígitos 77. Esse tipo de erro pode ocorrer por distração do usuário na 

entrada da sequência de dígitos ou por ilegibilidade na escrita manual do código 

a ser verificado. Ocorrem em cerca de 0,5% a 1,5% dos casos. 

• Erros gêmeos irregulares: por exemplo, ao invés de informar os dígitos 1214, 

acaba-se por informa a sequência 7274, na qual os dígitos 121 foram trocados 

pelos dígitos 727. Esse tipo de erro pode ocorrer pelas mesmas razões 

apontadas na ocorrência de erros gêmeos contínuos ou por ilegibilidade na 

escrita manual dos dígitos numéricos. Ocorrem em menos de 1% dos casos. 

• Transposição irregular: nesse caso, ao invés de informar os dígitos 1234, acaba-

se por informar a sequência 3214, na qual os dígitos 123 foram transpostos de 

forma irregular pelos dígitos 321. Este tipo de erro pode ocorrer por distração do 

utilizador. Ocorre em cerca de 0,5% a 1% dos casos. 
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• Erros fonéticos: ocorre quando, ao invés de informar os dígitos 6-123, acaba-se 

por informar a sequência 3-123, na qual o dígito 6 foi trocado pelo dígito 3. Esse 

tipo de erro ocorre normalmente quando o código numérico é transmitido por voz 

por meio de um telefone, o interlocutor fala “seis” e o utilizador entende “três”. 

Ocorre em cerca de 0,5% a 1,5% dos casos. 

 

O maior questionamento encontrado a respeito do uso do algoritmo de Verhoeff é sua 

complexidade de implantação. Pelo fato do algorítmo ser baseado em tabelas numéricas, 

elas necessitam ser implementadas em memória de forma correta. Normalmente, se utiliza 

técnicas de uso de matrizes ou faz-se o armazenamento dos valores em uma tabela de 

banco de dados. Seu método baseia-se no uso de três tabelas de valores fixos: a tabela de 

permuta, a de multiplicação e a de inversão. A seguir, são descritas as três tabelas. 

  

• A tabela de permuta possui os valores dos índices que são obtidos a partir do 

fornecimento de um código de identificação que terá o dígito verificador conferido 

ou mesmo gerado e que serão usados na tabela do índice de inversão. Para que 

ela seja usada, é necessário inverter a disposição (da esquerda para a direita) 

dos valores constantes do código de identificação, os quais serão usados como 

coordenadas das colunas. Assim que o código de identificação é invertido, 

numera-se a partir de 0 (zero) até 7 (sete) da esquerda para a direita toda a 

sequência de código de identificação, repetindo-se a sequência de zero a sete 

por toda a extensão do código de identificação, não importando o seu tamanho 

para que, desta forma, tenha os valores das coordenadas das linhas. 

 

• A tabela de multiplicação possui os valores de inversão de retorno para auxiliar 

a obtenção do dígito verificador da tabela do dígito verificador. Para que esta 

seja utilizada, é necessário ter primeiramente os valores de localização da tabela 

de localização do inversor. Para uso desta tabela, é necessário obter as 

coordenadas de linha e coluna. A coordenada de coluna da tabela do índice de 

inversão é obtida a partir do índice de localização selecionado na tabela de 

localização do inversor. Já a coordenada de linha é obtida por meio da definição 

do valor de verificação. O primeiro valor de verificação é por definição 0 (zero), 
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os demais valores são obtidos a partir da obtenção do índice de localização e do 

índice verificador localizados na própria tabela. O índice verificador, obtido na 

tabela do índice de inversão de um dos dígitos do código de identificação, torna-

se o próximo valor de verificação para o próximo dígito do código de 

identificação. O último valor obtido como índice verificador será utilizado como 

índice de localização do dígito verificador na tabela do dígito verificador. 

 

• A tabela de inversão apresenta os valores que serão utilizados como dígitos 

verificadores a partir da definição do índice verificador (que é o último valor 

obtido como índice verificador) extraído a partir da tabela do índice de inversão. 

 

O Código 7, no Anexo I, ilustra a base de implementação dessas tabelas dentro da 

codificação realizada para essa PoC. 
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4 PLANEJAMENTO DA PROVA DE CONCEITO 
 

4.1 Serviços a Serem Implementados 

 
A prova de conceito foi definida em torno a um conjunto restrito de serviços que 

poderiam ser demonstrados em um cenário real. Os serviços foram selecionados, visando 

um entendimento geral do cadastramento de um novo "indivíduo" na base de dados 

nacional. Para a execução dessa prova de conceito, foram selecionadas as capacidades 

dos três principais grupos de serviços, dentre um universo de doze listados no "Relatório 

de Projeto de Serviços para o RIC". 

 

4.1.1 Serviços de Autenticação 

 

 Refere-se fundamentalmente ao atendimento dos princípios de autenticação por meio 

de recursos de identificação, pesquisa e validação do acesso a partir de chaves. 

Capacidade Validar 

Capacidade OASIS Verify 

Contexto Funcional Identifica única e inequivocamente um registro no RIC. A mensageria 
de retorno informa apenas esta validade (S/N). 

Mensagem de Entrada VerifyRequestMessage 

Mensagem de Saída VerifyResponseMessage 

Característica de Acesso Alto volume de acesso de leitura. 

Volumetria/SLA 100.000.000 requisições/dia. 

  

Capacidade Identificar 

Capacidade OASIS Identify 

Contexto Funcional Lista os prováveis elementos identificados em uma pesquisa nos 
registros do RIC (Candidate). A mensageria de retorno é a lista de 
dados básicos de pesquisa no RIC. Os dados básicos são limitados 
pela característica de acesso público. 

Mensagem de Entrada IdentifyRequestMessage 

Mensagem de Saída IdentifyResponseMessage 
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Característica de Acesso Médio volume de acesso de leitura. 

Volumetria/SLA 100.000 requisições/dia. 

  

4.1.2 Serviços de Cadastramento 

 

Refere-se fundamentalmente aos serviços que atendem a manutenção da base do RIC 

e a respectiva entrega de informações como serviço (dados como serviço – DaaS). Junto 

aos serviços de cadastramento e informação encontra-se a capacidade (ou serviço 

específico) para atender ao processo de agendamento de cadastramento que sugerimos 

ser suportada por base de dados distinta, mas integrada ao RIC. 

 

Capacidade Cadastrar 

Capacidade OASIS Enroll 

Contexto Funcional Permite o cadastramento (inclusão) na base de dados do RIC. 

Mensagem de Entrada EnrollRequest 

Mensagem de Saída EnrollResponse 

Característica de Acesso Alto volume de acesso de gravação. 

Volumetria/SLA 200.000.000 requisições/3 anos. 

  

Capacidade Recuperar Numero de RIC 

Capacidade OASIS GetEnrollResults 

Contexto Funcional Permite a recuperação do Número do RIC após o processo de 

deduplicação. 

Mensagem de Entrada GetEnrollResultsRequest 

Mensagem de Saída GetEnrollResultsResponse 
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Característica de Acesso Alto volume de acesso de leitura. 

Volumetria/SLA 200.000.000 requisições/3 anos. 

 

 Capacidade Expirar RIC 

Capacidade OASIS Expires 

Contexto Funcional Permite mudar o status de uma indivíduo cadastrado e deduplicado. 

Mensagem de Entrada ExpiresRequest 

Mensagem de Saída ExpiresResponse 

Característica de Acesso Baixíssimo volume de acesso de gravação. 

Volumetria/SLA Casos esporádicos. 

  

4.1.3 Serviços de Informação 

 

Refere-se fundamentalmente aos serviços que suportam o atendimento de terceiros no 

acesso a dados e situações no RIC. Ainda não é possível o desenvolvimento da total 

expectativa de capacidades, bem como a apropriação dos aspectos tecnológicos 

necessários, porém este documento já aponta capacidades consideradas elementares para 

esse serviço. 

 

Capacidade Recuperar Dados Biográficos 

Contexto Funcional Efetua a recuperação de dados biográficos de um indivíduo, 

realizando preliminarmente um teste de validação dele na base. 

Mensagem de Entrada RetrieveBiographicInformationRequest 

Mensagem de Saída RetrieveBiographicInformation Response 

Característica de Acesso Alto volume de acesso de leitura. 
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Volumetria/SLA Casos esporádicos. 

  

Capacidade Atualizar Dados Biográficos 

Contexto Funcional Efetua a atualização de dados biográficos de um indivíduo, 

realizando preliminarmente um teste de validação dele na base. 

Mensagem de Entrada UpdateBiographicDataRequest 

Mensagem de Saída UpdateBiographicDataResponse 

Característica de Acesso Baixo volume de acesso de leitura. 

Volumetria/SLA Casos esporádicos. 

  

4.2 Modelo de Dados / Mensageria XML Utilizada  

 
Dada a especificação dos serviços a serem implementados e usados na PoC de 

Serviços, ainda se faz necessário dar a conhecer os padrões de mensagens XML, isto é, o 

modelo de mensageria canônica de cada serviço, o qual será descrito a seguir. 

Observa-se que em algumas descrições do modelo de mensagens de entrada e saída 

dos serviços, detalhadas a seguir, encontramos a simbologia "...", geralmente em seguida 

a uma estrutura do tipo" <Image>". Isto indica que existe uma repetição de blocos de 

"<Image>" até o que é definido no modelo de execução do RIC. No máximo estão previstos 

13 blocos, corresponendo a: 

• 10 imagens de digitais (ContentInfo=Finger, FingerPosition de 1 à 10); 

• 1 imagem com a foto (ContentInfo=Face); 

• 1 imagem de documento de identificação (ContentInfo=DocumentID); 

• 1 imagem de documento de residência (ContentInfo=DocumentResidence). 

 

Os subtópicos a seguir exemplificam o payload XML de cada mensagem de requisição 

(<Processo>Request) e de resposta (<Processo>Response), definido nos quadros 

apresentados como quadros junto aos Código 8 no anexo I em subtópicos de (a) até (o). 
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4.3 Infraestrutura Utilizada para Poc Serviços 

 
Este tópico trata de forma detalhada a infraestrutura física e lógica sobre a qual será 

realizada a prova de conceito de serviços. A fim de suportar os serviços descritos, foi 

desenhada uma arquitetura de alto nível, composta por componentes que permitem simular 

de forma simplificada e controlada os sistemas envolvidos no registro, cadastramento e 

autenticação de um cidadão, em um eventual cenário real. 

Assim, se procurou incorporar componentes que representassem - na prova de 

conceito - sistemas reais que poderão participar na futura implementação do Sistema RIC, 

contemplando os sistemas atualmente já existentes e os que virão a existir, dependendo a 

composição final da arquitetura dos requisitos finais e das soluções técnicas e organizativas 

que venham a ser adotadas na implementação real do Programa. 

A Figura 14 ilustra a arquitetura tecnológica que orientou a implementação da prova de 

conceito do projeto RIC. 

 
Figura 14 - Elementos da Arquitetura Tecnológica Sugerida para o RIC 

 

Dessa arquitetura proposta, para o modelo de implementação da infraestrutura da PoC 

de Serviços, foram incluídas algumas simplificações a fim de permitir a sua concretização 

na data limitada no tempo e nos recursos disponíveis.  

Foram tomadas simplificações como, por exemplo, as seguintes. 

• Utilização de comunicações locais, dentro de uma mesma rede local. 

• Simplificação dos mecanismos de segurança, eliminado o processo 

criptográfico. 

• Limitado número de registros para cadastramento (tendo em conta a limitação 

já citada de "indivíduos" gerados na massa de testes). 
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Entretanto, alguns aspectos da arquitetura se aproximam bastante de uma situação 

realista, tais como: 

• interação entre distintos serviços baseada em contratos bem definidos e 

protocolos baseados em padrões tecnológicos; 

• implementação dos serviços em plataformas tecnológicas heterogêneas em 

diversos níveis (incluindo sistemas operacionais, bancos de dados, servidores, 

linguagens de programação e mecanismos de comunicação). 

 

Neste ponto, este documento apresenta de forma detalhada a infraestrutura física sobre 

a qual foi realizada a prova de conceito dos serviços.  

A prova de conceito conta com um parque de hardware, do qual foi separado para 

execução da Prova de Conceito de Serviços. Esse servidor tem as características físicas e 

especificações técnicas apresentadas na Tabela 4. 

 

Hardware 

Servidor Qtde Marca e 
Modelo 

Configuração 

PowerEdge R730 
 

Tipo I 

1 Dell 2x Intel Xeon E5-2630V3 (2.4GHz, 20M Cache, 8 
núcleos). 
Memória: 128 GB. 
HD: 8x 600G (RAID 5), 10K RPM, (3,8 TB úteis). 
S.O.: Microsoft Windows Server 2008 R2. 
Tabela 4 - Visão Física 

 

Dado o elevado número de funcionalidades presentes em um sistema de porte 

nacional, optou-se por utilizar como suporte para a esta infraestrutura a tecnologia de 

máquinas virtuais. Tal tecnologia permite que, em uma mesma máquina ou servidor, 

possam existir várias outras máquinas, denominadas virtuais, compartilhando os recursos 

físicos da máquina em questão. Na prova de conceito, foi utilizado o software VirtualBox da 

fabricante Oracle. Dessa forma, o servidor único está disposto nas configuração de 

máquinas virtuais (VMn) e host  (SRV1), conforme detalhado na Tabela 5. 

 

 VM1 VM2 VM3 VM4 VM5 VM6 SRV1 
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Núcleos 2 2 2 2 2 2 4 

Memória 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 32 GB 

Disco 50 GB 50 GB 50 GB 50 GB 50 GB 50 GB 3.5 TB 

Tabela 5 - Visão Lógica 

 

4.4 Volumetria da Prova de Conceito 

 

Um ponto muito importante no planejamento do desenvolvimento de uma prova de 

conceito é a análise de volumetria. Trata-se de um estudo detalhado do volume de dados 

que será utilizado pelo sistema para que se possa tratar o ponto ótimo de execução em 

uma infraestrutura definida. Uma boa análise de volumetria impacta nas decisões de 

arquiteturas física e lógica, de armazenamento de dados, de planos de backup, de 

comunicação na rede, de modelado dos dados, entre outros fatores. A Tabela 6, a seguir, 

simplifica a apresentação dos números utilizados para validação da PoC de Serviços. 

 

 

 
 VERIFY ENROLL Unidade 

I Quantitativo Final  200.000.000 indivíduos 

II Tempo (3 anos = 1095 dias)  1.095 dias 

III Quantitativo diário 16.000.000 182.648 indivíduos/dia 

IV % aplicado para PoC (10%) 1.600.000 18.265 indivíduos/dia 

V Quantitativo em segundos (Qt/s) 40 0,21 indivíduos/s 

VI Tempo Médio de Execução (s/Qt) 0,025 (25ms) 5 s/indivíduo 

VII Máquinas Paralelas 6 1 máquina 

VIII 
Tempo Médio (ms/Qt/maq) por 
máquinas 

150 4.730 ms/indivíduo 

Tabela 6 - Volumetria para PoC de Serviços 

 

 

Da Tabela 6, iremos apontar o entendimento para cada uma das linhas 
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correspondentes, a saber. 

I. Refere-se ao quantitativo básico de indivíduos a serem cadastrados (população 

brasileira). 

II. Refere-se ao número de dias para cumprimento do processo de cadastramento 

(Enroll), levando-se em conta que a entrega do token é automática. Todo 

processo de cadastramento (Enroll) feito em um dia não deve ultrapassar o 

tempo total do dia, usando todos os dias da semana durante um período de 3 

anos (ciclo ininterrupto de produção). 

III. Linha que normaliza o processo de execução diário esperado, seja para 

atividade de cadastramento (Enroll), seja para o processo de autenticação 

básica (Verify). 

IV. Percentual fixado pelo grupo de infraestrutura a ser realizado no servidor 

estabelecido na Tabela 4 e estruturado em máquinas virtuais como estabelecido 

na Tabela 5. 

V. Quantidade de processos de Enroll e Verify por segundo. 

VI. Tempo médio de execução de cada processo de Enroll e de Verify 

(valor inverso de V). 

VII. Número de máquinas virtuais (Tabela 5) paralelizando os processos de Verify. 

VIII. Tempo médio de execução de cada processo de Enroll, considerando as 

máquinas usadas em paralelo (em VII). 

 

4.5 MODELOS AUTOMATIZADO DE REALIZAÇÃO DA POC  

 

4.5.1 Correlacionando e Monitorando os Serviços da PoC 

  

De forma a gerar situações de log que permitam a validação quantitativa da PoC de 

Serviços do RIC, a ocorrência do processo de Enroll e o seu fechamento como 

deduplicação e geração de Número RIC), um arquivo de log textual é gerado de forma a 

dar subsídio à validação dos outros serviços do RIC. Esses outros serviços (Verify, Identify, 

UpdateBiographicData, RetrieveBiographicInformation e Expires) usam do log gerado para, 

de posse do Número do RIC e do diretório de sua origem, gerar situações de acertos 

(número do RIC com uma digital do diretório correspondente) e de erros (número do RIC 



   
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 15/09/2015 Arquivo: 20150915 MJ RIC - RT Prova de Conceitos dos Serviços Web 
do RIC  

Pág.44/114 

Confidencial. 
Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 

É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

de um diretório e digital de outro diretório). Essa opção é válida também para a operação 

de Identify, a qual somente irá considerar as dez digitais de um diretório.  

A Figura 15 ilustra essa situação de relacionamento entre as operações e o arquivo de 

log gerado como resultado da execução das operações de cadastramento (Enroll). 

 

Figura 15 - Geração e Uso dos Logs na PoC de Serviços do RIC 

 

Em continuidade, na execução de cada um desses outros serviços, um outro arquivo 

de log é gerado para registrar os tempos e os resultados de execução da série consecutiva 

de serviços de Verify, Identify, UpdateBiographicData, RetrieveBiographicInformation e 

Expires. 

 

4.5.2 Automatizando a Reexecução da PoC de Serviços 

 
Inerente a qualquer Prova de Conceito, é comum que sua execução se dê múltiplas 

vezes em fase de testes ou da geração de dados para formação de visões confiáveis no 

comportamento do modelo em teste. Porém, quase toda PoC envolve uma mudança de 

estado no perfil de bancos de dados, armazenados em diretórios, e de alteração de valores 

iniciais, os quais que afetam uma reexecução da mesma. 

Assim, é comum ao problema de execução de qualquer PoC o estabelecimento de um 

mecanismos simplificado de reversão do estado obtido após uma execução do estado 

"inicial" previsto para Prova de Conceito. 
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Desse modo, junto a qualquer PoC é necessário o desenvolvimento de códigos, 

programas ou artifícios de shell do sistema operacional de forma a executar o processo de 

reversão do estado inicial. Nesse sentido, desenvolvemos o aplicativo "ClearPoC" de 

maneira que sua execução realize tal atividade. 

No código utilizado durante a apresentação da "Implementação" dos serviços, 

encontra-se detalhado e comentado o método construído junto ao barramento para apagar 

os dados da PoC de serviços através do barramento. 

 

4.6 Projeto dos Cenários de Execução da Poc  

 

4.6.1 Cenário 1 de Execução da PoC - Servidor Único 

 
De forma a suportar uma primeira análise das perspectivas de tempo de atendimento 

de serviços, foi necessária a construção de um cenário que avalia a execução simultânea 

(sem a intervenção humana) de cada um dos serviços que inicialmente foram 

desenvolvidos para a prova de conceito, a saber.  

a) Na execução sequenciada do serviço de cadastramento (Enroll) foi implementado 

um modelo síncrono (diferenciado do estabelecido), de forma a permitir a previsão do 

número de cadastros possíveis em um dia para que nenhum esforço de cadastramento 

possa ultrapassar para o dia seguinte - o que acarretaria em um acúmulo de serviços que 

inviabilizaria a execução final do RIC. Nesse ponto, deve-se entender que a execução 

assíncrona como prevista teria uma resposta imediata, mas corresponderia a um acúmulo 

de serviços de deduplicação simultânea que é o objeto real da avaliação (mesmo que o 

serviço seja assíncrono e imediato). 

Além disso, essa execução antecipada permitiria que a base de cadastro fosse 

alimentada segundo um padrão de entrada (os diretórios estruturados) e o seu resultado 

poderia acrescentar a massa de origem da única informação relevante para os outros 

processos: um número de RIC único.  

b) A execução isolada do serviço de autenticação (Verify) de forma sequencial, já que 

após a execução do processo em (a), cada "diretório de dados de indivíduo" já conhece 

seu número de RIC. Essa execução tem forte preocupação com sua performance. já que é 

necessária uma alta realização de atendimentos diários.  
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c) a execução isolada dos outros serviços (Identify, Expires, RetrieveBiographic 

Information e UpdateBiographicData) . de forma isolada e sequencial, ainda sem a 

intervenção humana. 

A Figura 16 ilustra esse cenário de execução isolada, no qual em (a), (b) e (c) temos 

um limite máximo de transações em um dia para uma máquina virtual, como ilustrado na 

Tabela 5.  

 

Figura 16 - Cenário 1: Execução Isolada 

 

Os tempos gerados são gravados em arquivos de log que são utilizados para projeção 

de seus valores unitários e cumulativos, de maneira a dar suporte à observação, à análise 

e formação dos polinômios envolvidos, dada a complexidade computacional de cada 

algoritmo de cada serviços.  

4.6.2 Cenário  2 de Execução da PoC - Múltiplos Serviços Concorrentes 

 
De forma a suportar uma outra análise das perspectivas de tempo de atendimento de 

serviços, dada a execução de múltiplos serviços simultâneos, foi utilizada a mesma 

construção implementada em 4.6.1, porém com a execução do serviço de cadastramento 

e autenticação simultaneamente em diversos servidores.  

Neste ponto, deve-se entender que - para testes da autenticação (Verify) - quais são 

elementos que são autenticados é indiferente. O mesmo elemento pode ser usado para 

testes sucessivos. Assim, para esse cenário não é necessário medir sua realização em 

sequência após as atividades de cadastramento (Enroll).  
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Por esse motivo, elaboramos um modelo de execução, no qual fosse realizada em 

conjunto com processos contínuos de verificação no meio do tempo da realização dos 

serviços contínuos de cadastramento, sendo importante medir a média de tempo no acesso 

ao processo de autenticação junto ao final dos processos de cadastramento. 

Este cenário busca analisar um possível impacto do serviço de cadastramento contínuo 

sob o processo de autenticação. A Figura 17 ilustra a concepção desse cenário. Se 

nenhuma influência significativa for observada, o processo permite que o cadastramento e 

verificação possam ser executados simultaneamente, sem nenhum suporte "off-line" e sem 

processos de cópia de dados entre servidores dos serviços distintos. 

 
Figura 17 - Cenário 2: Execução simultânea dos serviços de Enroll e de Verify 

 

Assim, para a análise das perspectivas de tempo de atendimento de serviços, dada a 

execução de clientes de cadastramento e autenticação concorrentes, foi utilizada a mesma 

construção implementada em 4.6.1, porém com a execução do serviço de cadastramento 

e autenticação em diversas máquinas virtuais, de forma simultânea e concorrente.  Essa 

implementação vale-se do mesmo princípio de que, para autenticação (Verify), os 

elementos são autenticados indiferentemente no final. 

O objetivo final da execução desse cenário está em observar os ganhos advindos da 

distribuição dos serviços pela disponibilização do barramento para execução de serviços 

oriundos de uma máquina 2, enquanto o mesmo está respondendo aos serviços oriundos 

de uma máquina 1. O paralelismo de operações, principalmente para os serviços de 

autenticação (Verify), deve ter um processo de "ganho-e-perda", no qual é esperado que 

os ganhos em tempo superem os tempos perdidos na carga de serviços simultâneos no 

barramento. 
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4.7 Acesso Unitário aos Serviços Via Http Em Navegadores 

 
Por fim, para comprovar o uso efetivo de mecanismos comuns a barramento de 

serviços, tal como o acesso direto HTTP/HTTPS SOAP, se faz mister a construção de um 

modelo de teste com tela Web para testar as funcionalidades (todos os serviços) antes de 

colocar as mesmas em modelo de acesso externo na PoC. 

 
Figura 19 - Chamada de Serviços SOAP através do AJAX 

 

Pela literatura, a melhor compreensão dessa realização se dá pela implementação de 

um modelo de acesso, baseado em tecnologia AJAX, utilizando-se de cabeçalhos (headers) 

HTTP comuns e obrigatórios, tal como o parâmetro de SOAPAction (o conector utilizado 

entre consumidores e provedores de serviços web - como destacado no código 

apresentado junto a Figura 19 - para determinar a operação/ação a ser realizada), e 

mensagens utilizadas. 
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5 IMPLEMENTAÇÃO DA POC DE SERVIÇOS 
Antes da discussão das implementação da PoC de serviços, é importante que se 

consolide a posição anteriormente discutida de uso de Barramentos Corporativos de 

Serviços com acesso direto ao modelo Microsoft WCF de forma a dar entendimento aos 

passos seguintes. 

A seguir, será discutido a escolha do Barramento de Serviços Corporativos em si, a IDE 

utilizada na de implementação e, por, fim a construção dos códigos de programa que 

suportam a implementação dos serviços e seus contratos junto ao ESB escolhido. 

 

5.1 Escolha do Barramento de Serviços Corporativos – Esb 

 
Tendo como referência o trabalho "Evaluating .NET-Based Enterprise Service Bus 

Solutions", publicado por Hullu (2012), temos uma lista de soluções em regime de código-

livre que suportam as atividades de ESB em C-Sharp, a saber. 

 

• Rhino ESB, <http://ayende.com/blog/3752/rhino-service-bus> 

• Phoenix Service Bus (PServiceBus). <http://pservicebus.codeplex.com/> 

• MassTransit. <http://code.google.com/p/masstransit/> 

• Simple Service Bus. <http://simpleservicebus.codeplex.com/> 

• Shuttle ESB <http://shuttle.codeplex.com/ 

• NServiceBus. da Particular <http://nservicebus.com/> 

• ESB.Net. <http://keystrokeesbnet.codeplex.com/> 

• Nginn.Message Bus. <http://code.google.com/p/nginn-messagebus/> 

 

O autor cita ainda que, em geral, esses modelos são capazes de prover mensageria 

confiável unidirecional e bidirecuional, bem como mecanismos de Publish-Subscribe". 

Adicionalmente, após a pesquisa referencial relativa ao trabalho citado, outro ESB de 

código livre foi apresentado ao público de uso desses aplicativos, o ServiceStack, com 

requisitos e arquitetura muito similares ao NServiceBus. 
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Em uma análise rápida dos sites, observa-se que o Shuttle e o Rhino são diretamente 

vinculados ao processo de chamada direta da fila (Message Queue), o que os descarta 

como soluções viáveis.  O Nginn utiliza o SQL Server como fila de mensagens, o que 

introduz um software proprietário e de alta latência para o modelo - o que também o 

descarta de uma análise inicial. O Simple Service Bus e o ESB.Net são simplistas e 

exercitam um modelo que não são reconhecidos pela comunidade, sendo descartados 

intempestivamente. Assim, resta a análise mais profunda do NServiceBus da Particular, do 

Phoenix Service Bus (PServiceBus), do MassTransit e do ServiceStack. 

Em continuidade ao estudo do referencial de Hullu (2012), temos que as soluções livres 

estão longe de prover a maturidade, qualidade documental e extensa gama de capacidade, 

como as oferecidas pelos mais famosos ESBs profissionais pagos: BizTalk Server e Neuron 

ESB. O autor aponta um interesse também pela solução Windows Azure AppFabric Service 

Bus, a qual permite acomodar produtos na nuvem Azure. 

A gama de capacidade, apontada pelo autor no estudo citado, refere-se a um dos 

pontos inconvenientes analisados para a realização da PoC de Serviços. A maioria dos 

barramentos de serviços, oferecidos no regime de software livre, tem uma versão de 

comunidade gratuita e uma versão comercial, sendo que a gratuita, em geral, processa de 

forma síncrona apenas uma mensagem por vez, não permitindo claramente a 

disponibilização da capacidade de execução de vários processos em uma mesma instância. 

Isso dificulta a criação de um conjunto do modelo de execução simultânea e concorrente, 

pois não dão suporte para implementação de banco de dados único em memória para 

atender a diversos serviços simultâneos. 

 

 

5.1.1 NServiceBus (Particular) 

 
O software NServiceBus é um ESB amigável para o desenvolvedor .NET com mais de 

50.000 desenvolvedores. O NServiceBus oferece escalabilidade para uso em aplicações 

empresariais e confiabilidade para seus fluxos de trabalho. A seguir são detalhadas as 

principais características do NServiceBus. 

• Alto desempenho e escalabilidade: amplamente utilizado em sistemas de missão 

crítica, em diversos domínios de negócio e com vários cenários de uso 
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• Integração confiável com tentativas automáticas de reenvio: apresenta 

características embutidas para repetir um mensagens em caso de falha. 

• Fluxo de trabalho e agendamento de tarefas de fundo: apresenta capacidades de 

definição e gerenciamento de processos de negócio usando o modelo Sagas. 

• Auditoria centralizada de todos os fluxos de mensagens: nesse ESB, é fácil 

configurar uma auditoria de todos os seus aplicativos distribuídos para ser 

coletado por meio de uma localização central, confiável e eficiente. 

• Suporte para Mensageria Publish/Subscribe com acoplamento reduzido: 

apresenta boas práticas de implementação de modelos Pub/Sub escaláveis e 

configuráveis. 

• Fácil de configurar e estender. 

•  Múltiplos pontos de extensão e opções de configuração, permitindo que você 

ajuste o barramento com opções personalizadas. 

• Suporta uma grande variedade de transporte de mensagens: permite o uso 

diferenciado de mecanismos de filas de mensagens (MSMQ, RabbitMQ, SQL 

Server, Windows Azure Queues, o Windows Azure Service Bus). 

• Tem clientes importantes como o eBay. 

No que se refere ao desenvolvimento de serviços, temos as seguintes características. 

• Auditoria Configurável.  

• Configuração de Modelo de Serialização: serializadores JsOn e XML. 

• Configuração do Mecanismos de Transporte: MSMQ, NetTcp, BasicHttpBinding, 

WebBinding e WSBinding. 

• Configuração de Modelos de Persistência. 

• Acesso via HTTP/HTTPS (WCF): o NServiceBus permite expor seus serviços de 

barramento como serviços WCF, basta escrever uma classe vazia que herda de 

NServiceBus.WcfService, especificando os tipos de mensagens de requisição e 

resposta. 

• Acesso Barramento ao Barramento: o NServiceBus permite que clientes sejam 

criados como pequenos barramentos de ESB e assim realiza as operações de 

requisição e respostas como se fossem uma transação entre dois barramentos 

NServiceBus (Figura 20), implementando o modelo Saga de transações complexas 
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de serviços. 

 

Figura 20 - NServiceBus executando no modelo de chamada entre barramentos. 

 

5.1.2 PServiceBus (Phoenix) 

 
• Fornece gestor de segurança para a implementação de autenticação e 

autorização centralizada. 

• É escalável e tem suporte para diversos mecanismos de transporte, incluindo 

WCF (NetTcp), MSSQL, WP7 Push Notification, MSMQ, RabbitMQ, Redis, TCP, 

WebService, HTTP. 

• Fornece uma API simples para comunicação à ESB. 

• Proporciona aos desenvolvedores da Web a capacidade de usar API baseada 

Javascript para interagir com o ESB, assim como na implementação da API .NET 

usando (WebSocket, HTTP Streaming, Long Polling, e Sent Event). 

• Inclui API cliente para Objective-C (iPhone, iPad, Mac), Java / Android, 

Silverlight, o Windows Phone 7, API REST para se comunicar com ESB. 

• Encaminha suas transações, no lado servidor, por um modelo de Dispatcher , 

como ilustrado na Figura 21. 



   
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 15/09/2015 Arquivo: 20150915 MJ RIC - RT Prova de Conceitos dos Serviços Web 
do RIC  

Pág.53/114 

Confidencial. 
Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 

É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

 

Figura 21 - PServiceBus e seu modelo cliente e servidor. 

 

5.1.3 MassTransit 

 
• Trabalha como Mensagens e Serializações (Json, XML e Bson - binary Json) 

usando tecnologia NHibernate. 

• Usa o modelo Log4Net para log.  

• Utiliza como coordenador de tarefas complexas o modelo Saga, o qual é 

projetado para gerenciar a complexidade de uma transação distribuída sem 

bloqueio e consistência imediata. 

• Recebe mensagens em uma função específica (handle): void 

MyMessageHandler(MyMessage message) {} 

• Cada serviço é instanciado em uma classe com o padrão de função. Ex.:  

public class MyClass { 
Consumes<MyMessage>.All, 
Consumes<MyOtherMessage>.All 
{ 
 public void Consume(MyMessage message) {} 
 public void Consume(MyOtherMessage message) {} 
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• Usa todos os mecanismos padrões de transporte já citados. 

• Admite os mecanismos de mensageria unidirecionais, bidirecionais e pub/sub. 

• Terminais e Endereçamento: admite terminais de filas de mensageria do tipo 

MSMQ e RabbitMQ.  

Ex.: sbc.ReceiveFrom("msmq://localhost/message_responder"). 
 

• Permite o versionamento dos contratos de serviços, favorecendo o modelo de 

serviços de dados (data bus). 

• As operações/ações são definidas por meio de um "tópico", o que aponta o 

evento que será realizado, como ilustrado na Figura 22. 

 

Figura 22 - Arquitetura de "Tópicos" do MassTransit 

 

5.1.4 ServiceStack 

 
O ESB ServiceStack é ideal para o projeto de serviços remotos genéricos. Para uso 

simples de acesso a serviços normais, o ServiceStack é uma biblioteca invisível, ou seja, 

ele permite que você implementar o seu serviço em C#, aceitando qualquer requisição 

definida pelo usuário, e permite que você retorne respostas sem qualquer relação com 

endpoints e formatos.  

Porém, se os serviços necessitam de dependências, elas podem ser declaradas como 

propriedades públicas e são automaticamente realizadas em cada solicitação, tal como é 

previsto em modelos de execução através de ESB. Um exemplo é a possibilidade de 

acoplamento automático ao banco de dados chave-valor Redis para gestão da mensageria.  
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Por meio de sua implementação de New API, a implantação de serviços é realizada 

através de uma interface pública chamada IService pelas chamadas especificas: 

• public Response Get(Request request)  {...}; 

• public Response Post(Request request) {...}; 

• public Response Any(Request request)  {...}.  

 

Com essa implementação, ele permite que a chamada seja restrita à uma chamada Get 

e/ou Post do HTTP ou uma chamada qualquer (Any). Assim, chamadas de serviços podem 

ser feitas diretamente ao provedor de serviços (ESB) por meio de classes estruturadas 

como Objeto de Transferência de Dados (DTO - Data Transfer Objects), identificado no 

Código 12 (b) e 12 (c)) usando todos os padrões de comunicação e de troca de mensageria 

já apontados no subtópico 2.2 deste documento (Figura 23).  

 

Figura 23 - Chamada de Serviços usando o ServiceStack se o uso de um Message Queue  

 

Ao promover serviços "limpos", os quais ignoram o endpoint final sem dependência, 

seus serviços web podem ser hospedados em contextos não-HTTP, tal como usando em 

uma fila de mensagem hospedada (MQ). Esse modelo garante um processo de mensageria 

confiável (como ilustrado na Figura 24) pelo reenvio da mensagem pelo MQ. 
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Figura 24 - Chamada de Serviços usando o ServiceStack por meio de um Message Queue  

 

Como este ESB foi escolhido para implementação da PoC, a Figura 25 apresenta uma 

ilustração, a qual aponta todas as tecnologias e camadas oferecidas pelo produto. 

 

Figura 25 - Arquitetura do ServiceStack destacando todas as tecnologias passíveis de uso 
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5.2 Redução da Complexidade do Contrato Bias 

 
Durante o ciclo de desenvolvimento de serviços para um projeto ou para toda 

corporação, depois de entender os requisitos de negócio, podemos avançar para o 

desenvolvimento de serviços que atenda a alguns requisitos. O primeiro passo em uma 

solução SOA é identificar os serviços. Para fazer isso, vamos tratar do processo de negócio 

como um Contrato de Requisitos de Serviço. 

O conjunto de elementos que compõe o Contrato Técnico de Serviços abrange os 

serviços, suas capacidades, as mensagens de entrada e/ou saída de cada capacidade de 

modelo canônico representado por schemas e, adicionalmente, quaisquer transformações 

necessárias em arquivos XSLT.  

Como apontado em Relatórios anteriores, o projeto de serviços SOAP para o RIC se 

baseou no padrão OASIS (2012) apontado no documento “Biometric Identity Assurance 

Services (BIAS) SOAP Profile Version 1.0”, o qual apresenta uma especificação de um perfil 

SOAP para implementar as operações abstratas especificadas no INCITS 442. Este 

documento inicia-se pela exposição de um modelo arquitetural básico que define o 

entendimento do comitê técnico da OASIS sobre as necessidades estruturais, as quais 

podem prover um mecanismo cliente/servidor interoperável, baseado no protocolo SOAP 

(contratos WSDL e mensageria XML baseada em esquema XSD), contextualizando sua 

proposta aos esforços colaborativos entre o governo e a indústria privada na especificação 

de uma plataforma de aplicação consistente  e independente de interesses organizacionais. 

Ainda, para dar base ao uso de definições comuns, o documento já elenca no seu início 

um conjunto de referências normativas e não normativas para suportar recomendações 

existentes dentro do seu escopo (e.g. a ISO/IEC19785-1:2006, a especificação de 

framework de formato de troca de dados biométricos da ISO). 

5.2.1 Modelo Canônico de Dados e Mensageria 

 
Um dos inconvenientes encontrados nos contratos de serviços definidos no documento 

BIAS SOAP Profile v1.0, foi a própria metodologia de construção utilizada pelos autores, do 

tipo "Garden of Eden". Este padrão metodológico estabeleceu um contrato cuja estrutura 

de mensageria está pulverizada em tipos e subtipos com grande profundidade ("um tipo de 

dados, deriva de outro, que deriva de outro, que deriva de outro, ..." em uma alta profusão 
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de tipos e subtipos). 

Uma das atividades realizadas durante a PoC de Serviços foi a de dirimir a 

profundidade, dando maior clareza nos tipos envolvidos em cada mensagem e eliminando 

quaisquer dados desnecessários no transporte primário da informação. 

Os códigos-fonte identificados, expostos no tópico 4.2 deste Relatório (Código 12 (a), 

(b), (c)), são uma visão simplista do modelo canônico de dados realizado por meio do 

payload das mensagens a serem trocadas entre os serviços e seus clientes, que se mantém 

compatíveis com o padrão exposto pelo BIAS. Pelo que está ilustrado nesse tópico, as 

tipagens da mensageria foram agrupadas de forma a simplificar o uso e o entendimento 

sem a perda do padrão interoperável de uso do BIAS SOAP Profile V1.0. 

5.2.2 Contrato de Serviços e Mediações 

 
Uma parte importante na definição de qualquer serviço é o contrato (ou interface) que 

define a forma de acesso de serviços por todos os clientes que desejam utilizá-lo.  A Figura 

26 ilustra a estrutura básica do documento XML, o qual define um Contrato de Serviço. 

 
 

Figura 26 - Contrato de Serviços SOAP WSDL 

 
O WSDL - Web Services Description Language é uma linguagem de declaração do 

Contrato de Serviços, baseada em XML, sendo usada para descrever as funcionalidades 

oferecidas por um serviço Web. Uma descrição WSDL de um serviço web (também referida 

como um arquivo WSDL) fornece uma descrição legível para qualquer infraestrutura 

baseada em Computação Orientada a Serviços, descreve a forma como o serviço pode ser 

chamado, quais parâmetros ela espera e a estruturas de dados que o serviço retorna.  
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Existem duas versões correntes de WSDL, a 1.1 e a 2.0. A versão realizada baseia-se 

na versão WSDL 1.1. A estrutura básica de um contrato de serviços WSDL é listada no 

Código 9 (a), presente no Anexo I.   

A especificação do padrão de dados, na implementação de contratos de serviços, utiliza 

a notação “{nonono}” para definir as partes variáveis que irão ser completadas a partir dos 

documentos de perfis (Código 9 (b) - área do tag "definitions").   

No que se refere à natureza abstrata do uso do contrato, temos as áreas dos tags 

"types", "messages" e "portType", conforme apontado nas três declarações listadas no 

Código 9 (c), (d) e (e), respectivamente. 

Em relação à natureza concreta, na qual estão declarados os Terminais - Endpoints 

para o uso do contrato, temos os tags de "binding" e "service", conforme exemplificado nos 

Códigos 9 (e) e (f), respectivamente. 

 

5.3 Fluxo Específico do Código dos Serviços Implementados 

 
De forma a facilitar o entendimento dos serviços, este tópico iniciará com o serviço de 

Verify, no qual importantes notas de implementação estão (e devem estar) contidas. 

Dos serviços aqui documentados, cabe destaque a funcionalidade "bus.Return" do 

barramento, a qual indica o real momento de execução de código que o barramento está 

encaminhando à mensagem de retorno à aplicação cliente solicitante, indiferente ao término 

do serviço ou não, o que pode dar uma natureza assíncrona ao serviço. 

Neste ponto, é de vital importância e de interesse que se dê destaque à natureza 

concorrente do modelo de acesso a dados realizada pelo serviço de Verify, pois o serviço 

de Enroll atua alimentando uma base de dados RavenDB, concomitantemente a uma base 

de dados em memória na forma de uma lista serializada de dados de "indivíduos" 

cadastrados.  

Observe-se que é o barramento que tem o processo de criação, de persistência e de 

adição na lista de RICs, não o serviço. Se o ESB implementa serviços simultâneos, todos 

estão concorrendo adequadamente com o SGBD ou com a persistência em memória 

(somente adicionando), através da "class Bootstrap". 

 

Essa característica de implementação obriga que: 
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a) o servidor físico do RIC seja baseado em tecnologia que permita uma memória 

máxima de 2Tb (ex.: Intel Itanium, Xeon E7 4800) - o que comporta o ESB, as soluções 

executáveis e a lista em memória, a qual necessita de ≈ 800Gb – sendo utilizado 4k por 

indivíduo para os dados e para minúcias. Esse BD em memória já era previsto junto ao 

barramento no relatório correspondente ao projeto de serviços; 

b) o modelo final a ser realizado seja implementado em um regime de infraestrutura 

elétrica de no-break nos provedores de serviços que realizam todos os processos do RIC 

de forma que haja uma sinalização da queda de energia elétrica (simples processo via 

agente SNMP), e, assim, o sistema automaticamente realize um processo de shutdown no 

servidor, interrompendo qualquer cadastramento de forma a garantir que o processo de 

persistência em memória seja refletido em uma persistência em disco. O modelo 

implementado de barramento prevê que, ao reiniciar o barramento, o sistema deve realizar 

a leitura da lista do disco (seja serializada ou oriunda do uso de BD RavenDB como avaliado 

na PoC Serviços) e que, na sua queda, sincronize adequadamente a mesma com a versão 

em disco, como apontado no Código 10, listado no Anexo I (Global.asax.cs). 

 

5.3.1 Serviço de Verify 

 
O serviço de Verify desenvolvido recebe uma mensagem VerifyRequest, composta 

primordialmente de um Número de RIC e uma digital, de forma que possa validar junto ao 

SourceAFIS, com um MInMatches de 1, se o Número do RIC equivale a alguma minúcia de 

digital cadastrada. O Threshold de 25 foi estabelecido experimentalmente e se mostrou 

confortável às discrepâncias entre digitais obtidas.  

Nessa implementação, ainda consta o teste de existência do RIC repassado na 

mensagem, não sendo necessário o teste de dígito verificador segundo algoritmos de 

Verhoeef. 

É importante que se observe que o Banco de Dados de avaliação se encontra todo em 

memória como uma lista que pode ser processada diretamente pelo SourceAFIS (objeto 

lista herdado do mesmo), cuja explicação de funcionamento encontra-se ao final desse 

subtópico. A Figura 27 ilustra o modelo de mensageria utilizado e o processo interno 

realizado pelo serviço. 

A implementação do serviço de Verify se encontra no Código 11 (a), presente no Anexo 
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I deste Relatório. A mensagem de entrada (Request) e a rota virtual de sua chamada se 

encontra no Código 11 (b). A mensagem de saída (Response), de entrada e a rota virtual 

de sua chamada se encontram no Código 11 (c). 

 

Figura 27 - Serviço de Verify 

5.3.2 Serviço de Enroll 

 
Na declaração do código desse serviços, é de relevância que se observe que a resposta 

aos serviços de barramento deve se dar antecipadamente, somente com a informação de 

um token sequencial. Isso provê uma natureza pseudo-assíncrona ao serviço, 

possibilitando ao solicitante do serviço promover uma nova chamada de serviços. Assim, o 

modelo implementado se dá nas seguintes fases: a chamada com uma imediata gravação 

das imagens recebidas, segundo um token; a gravação dos dados biográficos recebido, 

segundo um token; e a resposta do token ao cliente solicitante. Em continuidade, o mesmo 

código de serviço irá realizar o processo de deduplicação. 

Porém, como o interesse da PoC é comprovar a execução de um volume total de 

serviços de Enroll (registro e deduplicação) dentro de um tempo contínuo no espaço de um 

dia, essa natureza foi retirada do código (await AssyncCall) de forma a permitir essa 

medição. 

A implementação do serviço de Enroll se encontra no Código 12 (a), presente no Anexo 

I deste Relatório. A mensagem de entrada (Request) e a rota virtual de sua chamada se 

encontram no Código 11 (b). A mensagem de saída (Response), de entrada e a rota virtual 

de sua chamada se encontram no Código 11 (c). 

É importante que se observe um interesse em uma implementação da chamada do 
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processo de deduplicação de forma isolada em um software profissional de AFIS, apenas 

adicionando a sua fila ao Token gerado e ao diretório onde as imagens estão gravadas. Os 

resultados dessa PoC de Serviços comprovam essa necessidade. 

Cabe revisar que a classe “Global.asax.cs” realiza os processos de Banco de Dados 

e de Log, e por conveniência, essa classe, com a inicialização e o entendimento, já se 

encontra explicada em Nota desta PoC no subtópico 5.4 deste documento. 

Ainda, como somente os serviços de Verify e Enroll são considerados como pontos de 

interpretação no que se refere à análise de desempenho na execução de serviços na PoC, 

julgou-se necessário apenas a apresentação dos códigos desses serviços, podendo outros 

serviços serem analisados junto ao código-fonte existente. 

Por fim, para garantir a escalabilidade do processo, de forma assíncrona, cada 

execução do serviço de Enroll, a qual represente uma adição ao BD local em memória, 

realiza chamadas assíncronas de serviços para uma lista de servidores repassando o 

elemento AFISPerson na mensagem de requisição. Esta requisição é recebida por cada 

servidor e meramente adicionada aos seus BD locais em memória (Código 13 no Anexo I). 

Este processo garante um sincronismo eventual dos elementos realizados em diversos 

servidores de cadastramento (Enroll) em outros servidores que processem qualquer serviço 

do RIC. Este fato aumenta o fator de escalabilidade do modelo utilizado. 

 

5.3.3 Serviço de GetEnrollResults 

 
O serviço de GetEnrollResults prevê a resposta de existência de um número de RIC 

em um registro já existente, dada a natureza assíncrona do serviço de Enroll.  

A Figura 28 ilustra o processo realizado pela implementação do serviço. 

 
Figura 28 - Serviço de GetEnrollResults 



   
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 15/09/2015 Arquivo: 20150915 MJ RIC - RT Prova de Conceitos dos Serviços Web 
do RIC  

Pág.63/114 

Confidencial. 
Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 

É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

 

5.3.4 Serviço de Identify 

 
O serviço de Identify prevê o encaminhamento de uma série de 1 a 10 digitais e busca 

realizar um match. Caso exista um indivíduo no BD de digitais que corresponda ao mínimo 

em todas as digitais passadas, o sistema irá retornar.  

 

5.3.5 Serviço de Expires 

 
Similar ao Serviço de Verify, esse serviço apenas acrescenta. No caso do Número de 

RIC ser equivalente a digital repassada, o serviço altera o dado de status do banco de 

dados para o valor de 99.  A Figura 29 a seguir ilustra esse processo. 

 

Figura 29 - Serviço de Expires 

 

 

5.3.6 Serviço de RetrieveBiographicInformation 

 
Dado um número RIC e uma digital, e utilizando o serviço de Verify em backend, o 

serviço recupera e envia ao usuário os dados biográficos correspondente ao número RIC, 

desde que a digital encaminhada confira com esse número (Figura 30). 
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Figura 30 - Serviço de RetrieveBiographicInformation 

 

5.3.7 Serviço de UpdateBiographicData 

 
Dado um número RIC, os valores de dados a serem alterados e uma digital, utilizando 

o serviço de Verify em backend, o serviço atualiza os dados biográficos correspondentes 

ao número RIC, desde que a digital encaminhada confira com esse número (Figura 31).  

Esse serviço realiza um processo similar ao de atualização de dados cadastrais que o 

serviço de Enroll realiza. Uma observação importante é que não estabelecemos nenhum 

princípio de histórico de alterações junto ao modelo utilizado na PoC de Serviços. 

 

Figura 31 - Serviço de UpdateBiographicData 
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5.4 Código dos Clientes de Acesso Consecutivo  

 
Como já explicitado no subtópico 4.5.1 deste Relatório ("Correlacionando e 

Monitorando os Serviços da PoC"), o fator comum para execução das operações do RIC 

seria ter uma base já realizada de cadastramento (número RIC e diretórios de origem) para 

que, primordialmente, o serviço de Verify pudesse ser realizado e avaliado contra os limites 

estabelecidos na volumetria da PoC. 

Assim, uma função secundária do processo de execução contínua e da geração de 

tempo de execução de operações de Enroll seria a criação de um arquivo de log que 

pudesse ser utilizado para esse requisito adicional. 

Para maiores detalhes do funcionamento dos códigos de consumo sequencial de 

operações de Enroll e Verify, foi confeccionado um extrato, o qual está listado no Anexo I 

como Código 14 e 15. Desses dois códigos, destacamos a seguir um trecho de heurística 

recorrente, a qual é responsável por encaminhar os processos contínuos de forma 

alternada para cada um dos servidores instalados para uso da prova de conceito usando 

uma função de módulo sobre o valor incremental (Program.id) em relação ao número de 

IPs cadastrados na lista POC.RICServiceServers (.Length).  

UriServidor =  

    POC.RICServiceServers[Program.id % POC.RICServiceServers.Length]; 

Program.id++; 

 

5.5 Acesso Unitário aos Serviços Via HTTP em Navegadores 

 
A fim de provar que o Barramento Corporativo implementado responde a processos por 

meio de chamadas HTTP/HTTPS, foi implementada uma página Web que realiza 

chamadas AJAX ao barramento e realiza, unitariamente, cada um dos serviços 

implementados na PoC de serviços. 

Essa interface foi projetada de forma a acessar a mesma estrutura de distribuição de 

dados em diretórios, como apontada no subtópico 3.2.1 deste Relatório, de tal forma que, 

ao ser informado o diretório, o modelo Web lê o diretório local em uma rota HTTP e constrói 

uma mensagem com os dados existentes em "00.txt", com as digitais e com outros arquivos 

de imagens existentes no mesmo diretório.   

A Figura 32 ilustra essa interface. 
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Figura 32 - Página Web de Acesso aos Serviços por HTTP/HTTPS 

 

Assim, preenchido adequadamente o diretório, um processo automático lê e carrega os 

dados na formação da mensagem. Este modelo já orienta a formação da mensagem que 

as imagens, a serem colocadas na mesma, devem estar adaptadas ao modelo Bse64. A 

Figura 33 ilustra um "indivíduo" carregado. 

 
Figura 33 - Interface com os Dados Carregados 

 

A partir desses dados carregados, a interface oferece as opções dos serviços 

implementados, conforme ilustrado e destacado na Figura 34. 
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Figura 34 - Botões de Chamada dos Serviços por AJAX 

 

É importante que a chamada SOAP AJAX no ServiceStack seja implementada com 

alguns parâmetros no cabeçalho (header) da mensagem, como destacado no Código 16 

do Anexo I deste documento. 

Ainda, apenas para suporte ao contexto das operações via interface de navegadores, 

foi adicionada na tela a possibilidade de visualização das mensagens SOAP de requisição 

e resposta como dois campos de textos consecutivos na área inferior da própria tela de 

testes, como ilustrado no Figura 35 (a) e 35 (b).  

 
Figura 35 (a) - Operação de Verify com a apresentação das mensagem de requisição e respostas 

 
Figura 35 (b) - RetrieveBiographicInformation com a apresentação das mensagem de erro 
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6 EXECUÇÃO DA POC DE SERVIÇOS 
 

6.1 Características do ESB Selecionado 

 

6.1.1 Recursos Adicionais do ServiceStack no Suporte a PoC 

 

Uma das características de suporte do ServiceStack é a possibilidade de uso de 

aplicações clientes como interface com processos de serviços web. Outra característica é 

a possibilidade de análise dos serviços implementados a partir de uma interface provida 

pelo suporte, a qual permite o acesso via Web a partir de modelos de mensageria 

diferenciada: JSon, JavaScript (JS), XML, MsgPack, ProtoBuff, SOAP11, SOAP12. 

 

(A) Acesso a página principal dos serviços hospedados no ServiceStack 

 

A Figura 36 (a), (b), (c) e (d) ilustra o acesso ao site Web provido de forma default pelo 

acionamento do serviço no barramento escolhido, com detalhe ao snapshot de serviços no 

barramento na Figura 36 (d). 

 

Figura 36 (a) – Tela do ServiceStack de Acesso aos Serviços 
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Figura 36 (b) - Estrutura de Dados da Operação de Verify: Interface Web - Tela Inicial 
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Figura 36 (c) - Exposição do Contrato do Serviço no Formato WSDL 1.2 

 

 
Figura 36 (d) - Snapshot da Operações de Serviço 
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6.1.2 Criptografia nos Serviços (opção do barramento) 

O ESB ServiceStack implementa um modelo de criptografia baseado em chaves RSA,  

no qual o servidor de serviços deve implementar a adição de um plug-in na forma constante 

no Código 17 (a), presente no Anexo I.  A Figura 37 ilustra o processo de tratamento de 

requisições Json criptografadas pelo Service Stack. 

 

Figura 37 - Tratamento de dados criptografados pelo ServiceStack 

 

Da Figura 37, temos os elementos em laranja, os quais mostram a funcionalidade de 

mensagem criptografada, na qual todos os processos de criptografia e descriptografia são 

executados ainda no barramento; os elementos azuis são a própria mensagem 

criptografada; e os elementos em verde escuro sugerem a existência no cabeçalho da 

mensagem das chaves AES. 

Os recursos de criptografia de mensagens do ServiceStack seguem um modelo de 

criptografia híbrido, o qual usa chaves públicas RSA para criptografia assimétrica 

combinadas com modelos AES Symmetric Encryption. A autenticidade de dados 

criptografados é verificada por meio do mecanismo HMAC SHA-256, seguindo 

essencialmente uma estratégia "Encrypt-then-MAC". 

No que se refere ao encaminhamento de mensagens criptografadas pelo cliente, o qual 

emite a requisição, é necessário implementar o plug-in de criptografia do ServiceStack e a 

definição das chaves a serem usadas, como ilustrada no Código 17 (b), presente no Anexo 

I. Cabe lembrar que nenhuma dessas implementações estão realizadas junto a PoC objeto 
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de trabalho desse Relatório. 

6.1.3 Threads e Paralelismo nos Serviços no ESB 

 
Para dar uma maior performance na realização dos serviços, o ServiceStack, na sua 

versão não licenciada, não provê o acesso ao mecanismo de incremento do número criado 

quando a aplicação se inicia (Application_Start). A versão licenciada do ServiceStack provê 

mecanismos para aumentar intempestivamente o número de threads existentes.   

Porém, mesmo com o recurso de threads, o processamento, em apenas um espaço de 

endereçamento (uma máquina virtual ou física), provou, em diversos testes antecipados, 

que não realizaria de forma ótima os processos previstos para o RIC, em especial atenção 

ao serviço de cadastramento (Enroll) que consome muita carga no processamento em 

geral. 

Neste entendimento, e conforme já citado neste Relatório, essa dificuldade por ser 

ocultada por um processo mínimo de sincronismo entre diversas cópias de barramento 

instanciadas em diferentes máquinas, virtuais ou físicas, especificamente para o processo 

de cadastramento (Enroll). Para isso, toma-se uma característica da implementação dos 

barramentos corporativos de serviços em geral, a qual é a possibilidade de troca de 

informações mínimas entre barramentos em chamadas nativas do mesmo (respeitado o 

uso de um só software de barramento de serviços).  

Para isso, ao final de cada processo de cadastramento, o servidor em atividade 

encaminha uma mensagem para cada um dos outros servidores listados em um arquivo 

que contém a lista de servidores ativos ao qual o cadastro deve ser redirecionado. É óbvio 

que o redirecionamento não se dá para o IP que corresponde ao mesmo servidor. Cabe 

reafirmar claramente que esse processo não lida com os lentos processos de XML, de 

transformação Base64 de imagens, de deduplicação (extract e match do SourceAfis), sendo 

então um processo de tempo ínfimo a ser realizado por todos os servidores, como ilustrado 

na Figura 38.  

No caso de nossa aplicação, o conteúdo, que os barramentos devem comunicar, não 

é todo o pacote de mensagem de cadastramento, mas sim apenas o catálogo de dados e 

minúcias presentes na estrutura de dados AFISPerson - definida para persistência de cada 

indivíduo no RIC. Por fim, é apontado que a gravação no SGBD (no caso, o RavenDB) se 

dá apenas pelo elemento originário da mensageria. Lembramos que essa solução de 
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paralelismo garante um outro grau de escalabilidade de solução em estudo. 

 
Figura 38 - Sincronismo dos dados básico de indivíduo entre múltiplos ESBs 

 
Para comprovação do modelo de sincronismo, executamos uma tarefa isolada de 

cadastramento (Enroll) em um servidor e realizamos uma autenticação (Verify) do mesmo 

contra outros servidores que estão em execução simultânea para convalidar o processo de 

sincronismo, como ilustrado na Figura 39.  

 
Figura 39 - Validação do mecanismo de paralelismo. 

 
Pela Tabela 7, observamos que o tempo somado entre quatro processos de Enroll 

(3042ms+1183+801ms ≈ 5s) não corresponde ao tempo realizado (mesmo segundo). 

Assim, de forma diferente ao conhecimento inicial, a comprovação da realização dos 

serviços não mais se dá pela soma dos tempos (ou pelo produto do tempo médio) da 

execução unitária de cada serviço, mas no tempo total para realização de um conjunto finito 



   
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 15/09/2015 Arquivo: 20150915 MJ RIC - RT Prova de Conceitos dos Serviços Web 
do RIC  

Pág.74/114 

Confidencial. 
Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 

É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

de chamadas consecutivas. 

SEQ DT.HORA 
TEMPO 

(ms) 
PROCESSO 

DIRETORIO  
DE ORIGEM 

NUMERO RIC QTD 
RET. 

CODE 

1 
17/08/2015 

17:06 
3042 Enroll dados/000000001 1811-1337-4700 1 200 

2 
17/08/2015 

17:06 
1183 Enroll dados/000000002 1577-2005-3406 1 200 

3 
17/08/2015 

17:06 
801 Enroll dados/000000003 1170-2680-1798 1 200 

Tabela 7 - Execução de Enroll em Thread e Servidores Concorrentes 
 

6.1.4 Implementação da aplicação cliente para os diferentes cenários 

 
Foi implementado, então, um código que observasse a lista de servidores cadastrados 

para realizar os processos do RIC. Nesse código contínuo de autenticação (Enroll) e 

Verificação (Verify), utilizou-se do recurso de geração de um número randômico que 

estatisticamente realizaria um equilíbrio de carga entre os diversos servidores, com um 

exemplo da chamada, ilustrado a seguir. O extrato de interesse do código-fonte do cliente 

final se encontra listado junto aos códigos 14 e 15 no Anexo I. 

 
UriServidor = POC.RICServiceServers[ 

           GetRandomNumber(0, POC.RICServiceServers.Length - 1)]; 

client = new XmlServiceClient(UriServidor); 

 

6.2 Implementação de Serviços Adicionais em Suporte À Poc 

 

6.2.1  /StartPoC 

 
De forma a atuar na inicialização do barramento de serviços, foi elaborado um serviço 

adicional que prevê que a aplicação cliente possa determinar o número de elemento 

existente no banco de dados em memória para uso dos serviços em avaliação. 

Simplesmente, se a informação Quantidade passada pelo serviço é zero, considera-se 

os elementos que estão corretamente definidos por um processo de Enroll antecipado (≈ 

1500 registros). Se a informação de Quantidade é menor que os elementos que estão 

definidos, o serviço de StartPOC elimina virtualmente (somente para a execução em curso) 

os registros maiores. Se a informação de Quantidade é maior que os elementos existentes, 

o sistema captura o último elemento na base de dados  e o repete até que se complete o 
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valor de Quantidade na base de dados em memória (Código 18 no Anexo I). 

Essa preparação da execução da PoC Serviços provê situações de simulação que 

permitem avaliar o impacto da existência de elementos na base contra a capacidade 

(tempo) de execução de operações de Verify. 

 

6.2.2 /StopPoC 

 
Esse serviço adicional simula a queda do barramento e realiza a persistência eventual 

dos bancos de dados de "indivíduos" cadastrados que estão em memória e os aquivos de 

log da PoC. 

 

6.3 Execução dos Serviços da Poc 

 

6.3.1 Cenário 1 - Serviços Centralizados em um Único Hospedeiro 

 
A execução do Cenário 1 da PoC de serviços tem como objetivos: a determinação do 

modelo de crescimento específico do tempo médio, quando da execução de processos 

consecutivos de cadastramento (Enroll); e a determinação do modelo de expansão do 

tempo médio de autenticação (Verify), segundo o tamanho de bases distintos. 

 

(A) ENROLL 

 

Dada a falta de uma massa de dados efetiva que garantisse uma execução sem 

nenhuma aproximação matemática - já explicitada no subtópico 3.2 - para a Prova de 

Conceito do Serviço do RIC, no que se refere ao serviço de cadastramento (Enroll), foi 

estabelecido uma avaliação da perspectiva de uso de servidores baseada na expectativa 

de que: 

• o paralelismo provido pela replicação dos dados entre diversas cópias do 

barramento não imponha nenhum tempo a mais que o da realização do 

cadastramento no servidor de origem, no qual a mensagem foi encaminhada; 

• um modelo de regressão linear possa ser utilizado para prever uma capacidade 

final que atenda a volumetria estabelecida. 
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Para que se tomasse conhecimento do quantitativo executado no tempo, reportamos 

um extrato da tabela de log gerada (Tabela 8), com a realização de 15 Enrolls/segundo, 

com um tempo médio de 133ms (≈ 130ms), valor esse que deve ser desprezado pois esse 

tempo médio está associado com poucos registros cadastrados. 

 

SEQ DT.HORA 
TEMPO 

(ms) 
PROCESSO 

DIRETORIO  
DE ORIGEM 

NUMERO RIC QTD 
RET. 

CODE 

1 
17/08/2015 

17:06 
3042 Enroll dados/000000001 1811-1337-4700 1 200 

2 
17/08/2015 

17:06 
1183 Enroll dados/000000002 1577-2005-3406 1 200 

3 
17/08/2015 

17:06 
801 Enroll dados/000000003 1170-2680-1798 1 200 

4 
17/08/2015 

17:06 
701 Enroll dados/000000004 1337-6849-5890 1 200 

5 
17/08/2015 

17:06 
794 Enroll dados/000000005 1742-3944-2271 1 200 

6 
17/08/2015 

17:06 
709 Enroll dados/000000006 1133-2956-2154 1 200 

7 
17/08/2015 

17:06 
643 Enroll dados/000000007 1835-7135-7047 1 200 

8 
17/08/2015 

17:06 
832 Enroll dados/000000008 1570-4517-5363 1 200 

9 
17/08/2015 

17:06 
701 Enroll dados/000000009 1721-2528-5364 1 200 

10 
17/08/2015 

17:06 
773 Enroll dados/000000010 1054-3877-6524 1 200 

11 
17/08/2015 

17:06 
1274 Enroll dados/000000123 1052-8804-6757 1 200 

12 
17/08/2015 

17:06 
1361 Enroll dados/000000124 1949-7765-7348 1 200 

13 
17/08/2015 

17:06 
1584 Enroll dados/000000125 1172-3970-8772 1 200 

14 
17/08/2015 

17:06 
1323 Enroll dados/000000126 1444-4658-4597 1 200 

15 
17/08/2015 

17:06 
1286 Enroll dados/000000127 1926-7694-3299 1 200 

... ... ... ... ... ... ... ... 

1576 
17/08/2015 

17:47 
1650 Enroll dados/000003495 1290-9280-5612 1 200 

1577 
17/08/2015 

17:47 
1571 Enroll dados/000003496 1390-7329-0875 1 200 

... ... ... ... ... ... ... ... 
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TEMPO MÉDIO (ms):  1386 QUANTIDADE:  1589  

Tabela 8 - Tabela Extrato da Execução de Enroll em um único Servidor 

Massa de Testes: 15.890 TenFingers 

 

Assim, com os dados obtidos, foi possível a geração de um gráfico de comportamento 

de tempo médio para cadastramento de acordo com o crescimento da base (Figura 40) com 

uma média de 15 Enroll/s. Porém, como reportado antecipadamente, não é esse o modelo 

que irá definirá o esforço real por máquina na execução simultânea de processo de 

cadastramento, mas sim o quantitativo acumulado de processos de Enroll em cada 

segundo. 

Utilizando-se uma escala em x de 10 Enrolls por marca de tempo, ao realizar o processo 

de cadastramento consecutivo, foi obtido um resultado como apresentado na Figura 40. 

 

Figura 40 - Tempo em ms de execução de Enroll (escala x de 1:10) 

 

Ainda como resultado visual, para que se tome uma percepção (meramente visual) do 

comportamento do tempo médio de cadastramento face ao tempo acumulado, foi gerado o 

gráfico apresentado na Figura 41. 
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Figura 41 - Tempo acumulado em ms de execução de Enroll (escala x em 1:10) 
 

Aplicando-se um modelo de regressão linear no MathLab (conforme o Código 17 

apresentado junto ao Anexo I), obtém-se um gráfico de tendência para execução de 

20.000.000 de processos de cadastramento de indivíduos (2x107), obtida pelos polinômios 

analisados por esse produto junto ao arquivo de log mínimo gerado em um servidor (Figura 

42) 

 

Figura 42 - Tempo acumulado em ms de execução de Enroll (escala x em 1:10) 
 

Em uma matemática simples, temos com resultado final de 18x1010 ms (equivalente a 

2080 dias de 24 horas, e a 5,7 anos) para execução contínua dos processos de 

cadastramento segundo a ótica de atendimento contínuo. 
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(B) VERIFY 

 

É esperado e sabido do processo de autenticação (Verify), por definição de referencial 

teórico (do autor do SourceAfis), que o tempo médio de verificação sobre uma mesma base 

(mesmo tamanho) irá se manter estatisticamente constante, dentro de limites superiores e 

inferiores aceitáveis.  

Nesse sentido, quando executado em um único servidor com um único processo de 

atendimento para o processo de autenticação, não existirá uma alteração no tempo médio 

de 137ms (≈ 130ms) para cada operação de Verify (Figura 40). Em um dia útil de 

43.200.000 ms/dia (12 horas), teríamos 315.000 operações de autenticação (Verify) diárias 

com um cliente em um servidor (≈ 8 Verifys/s). Esse quantitativo se mostra muito aquém do 

necessário, estabelecido na Tabela 6, de volumetria esperada para PoC. 

 

Figura 40 - Verify: Expectativa de Tempo Médio de Execução Unitária 
 

Ainda temos que considerar o impacto do tamanho do banco de dados no tempo médio 

de execução de cada processo de Verify. Realizamos a simulação, como relatado em 6.2.1, 

com as quantidades de 1.500, 15.000 e 150.000 e 1.500.000. Seus resultados (expostos 

na Tabela 9) curiosamente indicam que dentro dos processos computacionais junto ao 

serviço de autenticação, o processo Verify do SourceAFIS pouco tem impacto no tempo de 

execução de cada autenticação. 

INDIVIDUOS 
TEMPO MÉDIO 
(ms) 

1.500 69 

15.000 70 

150.000 67 

1.500.000 66 
Tabela 9 - Tabela Extrato da Execução de Enroll em 2 Servidores 
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6.3.2 Cenário 2 - Serviços Distribuídos entre Múltiplos Servidores 

(A) ENROLL 

Aplicando-se a mesma simulação realizada em 6.3.1 sob uma infraestrutura de 2 

servidores que sincronizam seus dados, foi obtido um log cujo extrato está relatado na 

Tabela 10 a seguir.  

 

Tabela 10 - Tabela Extrato da Execução de Enroll em 2 Servidores 

Massa de Testes: 15.890 TenFingers 

SEQ DT.HORA 
TEMPO 

(ms) 
PROCESSO 

DIRETORIO 
DE ORIGEM 

NUMERO 
RIC 

QTD 
RET. 

CODE 

1 
04/09/2015 

11:19 
811 Enroll dados/000000001 100000001 1661-1586-6056 1 

2 
04/09/2015 

11:19 
483 Enroll dados/000000002 100000002 1902-5318-6408 1 

3 
04/09/2015 

11:19 
421 Enroll dados/000000003 100000003 1277-9810-9141 1 

4 
04/09/2015 

11:19 
405 Enroll dados/000000004 100000004 1420-2816-1061 1 

5 
04/09/2015 

11:19 
405 Enroll dados/000000005 100000005 1819-7326-3804 1 

6 
04/09/2015 

11:19 
421 Enroll dados/000000006 100000006 1418-6322-1707 1 

7 
04/09/2015 

11:19 
405 Enroll dados/000000007 100000007 1324-5162-3367 1 

8 
04/09/2015 

11:19 
421 Enroll dados/000000008 100000008 1215-8566-1888 1 

9 
04/09/2015 

11:19 
436 Enroll dados/000000009 100000009 1493-1094-1805 1 

10 
04/09/2015 

11:19 
421 Enroll dados/000000010 100000010 1602-3501-4035 1 

11 
04/09/2015 

11:19 
748 Enroll dados/000000123 100000011 1987-5618-1630 1 

12 
04/09/2015 

11:19 
686 Enroll dados/000000124 100000012 1767-7682-9375 1 

13 
04/09/2015 

11:19 
795 Enroll dados/000000125 100000013 1271-5759-3438 1 

14 
04/09/2015 

11:19 
764 Enroll dados/000000126 100000014 1483-5197-2269 1 

15 
04/09/2015 

11:19 
702 Enroll dados/000000127 100000015 1074-7532-7349 1 

16 
04/09/2015 

11:19 
795 Enroll dados/000000128 100000016 1062-4416-1178 1 

17 
04/09/2015 

11:19 
811 Enroll dados/000000133 100000017 1366-2555-3786 1 
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18 
04/09/2015 

11:19 
764 Enroll dados/000000134 100000018 1275-5732-3037 1 

19 
04/09/2015 

11:19 
826 Enroll dados/000000135 100000019 1815-7987-5637 1 

20 
04/09/2015 

11:19 
842 Enroll dados/000000136 100000020 1427-1890-9083 1 

21 
04/09/2015 

11:19 
733 Enroll dados/000000137 100000021 1290-0234-2083 1 

22 
04/09/2015 

11:19 
811 Enroll dados/000000138 100000022 1491-8050-9509 1 

23 
04/09/2015 

11:19 
748 Enroll dados/000000173 100000023 1738-3237-4659 1 

24 
04/09/2015 

11:19 
764 Enroll dados/000000174 100000024 1972-2179-2769 1 

25 
04/09/2015 

11:19 
998 Enroll dados/000000175 100000025 1860-2873-4836 1 

26 
04/09/2015 

11:19 
826 Enroll dados/000000176 100000026 1660-5777-0694 1 

27 
04/09/2015 

11:19 
764 Enroll dados/000000177 100000027 1586-9092-1041 1 

28 
04/09/2015 

11:19 
748 Enroll dados/000000178 100000028 1054-1585-9575 1 

... ... ... ... ... ... ... ... 

TEMPO MÉDIO 
(ms): 

1386 QUANTIDADE: 1589  

 

Da realização apontada na Tabela 10, é de interesse que se observe que se realizaram 

28 processos de Enroll no mesmo segundo. Como consequência desse resultado (28) e o 

resultado obtido na Tabela 8 (15), dá-se à confirmar que existe uma relação quase linear 

entre o número de servidores envolvidos e a quantidade paralela de processos de 

cadastramentos passíveis de realização. 

Se for tomada como prova o resultado da regressão como apresentado na Figura 42, 

é possível se estabelecer um modelo inversamente proporcional da quantidade de 

servidores contra o tempo de realização.Como exemplo, se a atividade do RIC fosse 

estabelecida para 2 anos, seria possível, com uma determinada margem teórica, realizá-la 

no regime de 4 servidores. 

Cabe reafirmar que essas expectativas estão sendo geradas de forma frágil dado 

ao reduzido número de digitais que pudessem ser utilizados na geração dos 

resultados para avaliação. Ainda, esses resultados não consideram quaisquer 

tempos e consumos na garantia de consistência em banco de dados ou registros de 

auditoria de imagens, digitais ou de quaisquer outros dados encaminhados.  
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(B) VERIFY 

A partir da execução simultânea de processos de verificação em um cenário de 

4 máquinas virtualizadas (ilustrado na Figura 41), foi gerado um arquivo de log cujo extrato 

apresentamos na Tabela 11. 

 

Figura 41 - Verify: Execução de processos em paralelo 

 

Tabela 11 - Extrato da Tabela de Log CSV da Execução no Servidor 

QTD DATA/HORA 
TEMPO 

(ms) 
OPERAÇÃO NUMERO RIC 

FIELDING 
RET. CODE 

1 04/09/2015 12:34 138 Verify 1449-2375-0617 200 

2 04/09/2015 12:34 118 Verify 1205-3579-1398 200 

3 04/09/2015 12:34 114 Verify 1321-0564-3300 200 

4 04/09/2015 12:34 119 Verify 1522-7434-5813 400 

5 04/09/2015 12:34 165 Verify 1782-0549-7806 200 

... ... ... ... ... ... 
362 04/09/2015 12:34 112 Verify 1850-3885-1505 200 

363 04/09/2015 12:35 117 Verify 1990-4197-0948 200 

364 04/09/2015 12:35 198 Verify 1908-5275-3979 200 

365 04/09/2015 12:35 172 Verify 1206-1074-9837 200 

... ... ... ... ... ... 
699 04/09/2015 12:35 110 Verify 1629-6119-7873 400 

700 04/09/2015 12:35 127 Verify 1010-7135-7479 400 



   
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 15/09/2015 Arquivo: 20150915 MJ RIC - RT Prova de Conceitos dos Serviços Web 
do RIC  

Pág.83/114 

Confidencial. 
Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 

É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

701 04/09/2015 12:35 109 Verify 1329-8364-1016 200 

702 04/09/2015 12:35 99 Verify 1629-6119-7873 200 

703 04/09/2015 12:35 113 Verify 1439-3771-4926 200 

704 04/09/2015 12:35 113 Verify 1953-8114-4301 200 

705 04/09/2015 12:35 135 Verify 1761-5875-3712 200 

706 04/09/2015 12:35 90 Verify 1026-4762-2034 200 

707 04/09/2015 12:35 120 Verify 1594-8488-7506 200 

708 04/09/2015 12:35 121 Verify 1883-3807-8856 200 

709 04/09/2015 12:35 116 Verify 1340-1295-1160 200 

710 04/09/2015 12:35 191 Verify 1683-8140-5880 200 

711 04/09/2015 12:35 128 Verify 1465-1906-8640 200 

 

Neste ponto, este documento busca orientar a análise do trecho do log gerado (Tabela 

10), de uma execução sobre toda a base de dados já deduplicada (do que se possuí como 

massa de dados), e que o resultado do log da execução apresenta uma coluna de data e 

hora em segundos, e que o trecho ofertado representa um extrato de 2 segundos.  

Nesse trecho observa-se uma execução no servidor de 711 ações de Verify (355 

autenticações/segundo), o que equivaleria a um processo de atendimento de 25.000.000, 

acima da volumetria definida no subtópico 4.4 deste documento.  

Mesmo que esta execução atende plenamente o compromisso assumido na coluna IV 

da Tabela 6, deve-se levar em consideração que o processo de Verificação (AFIS.Verify) foi 

realizado em apenas uma massa de dados de milhares de "indivíduos", e não de milhões. 

Por fim, este relatório reafirma que, para quaisquer cenários elaborados segundo o 

modelo exposto nessa PoC: para que essa solução tenha efeito no mundo real se faz 

necessário que seja implementada uma infraestrutura elétrica de no-break nos provedores 

de serviços que realizam todos os processos do RIC de forma que haja uma sinalização da 

queda de energia elétrica (simples processo via agente SNMP), e assim o sistema 

automaticamente realiza um processo de "shutdown" no servidor, interrompendo qualquer 

cadastramento nesse, e que garante que o processo de persistência em memória seja 

refletido em uma persistência em disco. 
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ANEXO I - CÓDIGOS E CONFIGURAÇÕES 

Código 1 - Configuração de Serviços 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<configuration> 
  <configSections> 
    <section name="MessageForwardingInCaseOfFaultConfig" 
type="NServiceBus.Config.MessageForwardingInCaseOfFaultConfig, NServiceBus.Core" /> 
    <section name="AuditConfig" type="NServiceBus.Config.AuditConfig, NServiceBus.Core"/> 
    <section name="UnicastBusConfig" type="NServiceBus.Config.UnicastBusConfig, NServiceBus.Core" /> 
  </configSections> 
 
  <MessageForwardingInCaseOfFaultConfig ErrorQueue="error"/> 
 
  <AuditConfig QueueName="audit" /> 
  <system.serviceModel> 
    <behaviors> 
      <serviceBehaviors> 
        <behavior name="Default"> 
          <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/> 
          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true"/> 
          <dataContractSerializer maxItemsInObjectGraph="2147483647"/> 
        </behavior> 
      </serviceBehaviors> 
      <endpointBehaviors> 
        <behavior name="webBehavior"> 
          <webHttp /> 
        </behavior> 
      </endpointBehaviors> 
    </behaviors> 
    <services> 
      <service name="Server.WebServices.EnrollService"  behaviorConfiguration="Default"> 
        <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange" /> 
        <host> 
          <baseAddresses> 
            <add baseAddress="http://localhost:9009/services/Enroll" /> 
          </baseAddresses> 
        </host> 
      </service> 
    </services> 
  </system.serviceModel> 
</configuration> 

 

Código 2 (a) - Código do Cliente C-Sharp de Verificação 

var message = new Verify(); 
message.VerifyRequest = new VerifyRequest(); 
message.VerifyRequest.GenericRequestParameters = new GenericRequestParametersType(); 
message.VerifyRequest.ProcessingOptions = new ProcessingOptionsType(); 
message.VerifyRequest.InputData = new InputDataType(); 
message.VerifyRequest.InputData.Images = new ImagesType(); 
message.VerifyRequest.InputData.Images.Image = new ImageType(); 
message.VerifyRequest.GenericRequestParameters.Application = "RIC-CSharp"; 
message.VerifyRequest.GenericRequestParameters.ApplicationUser = "0000-0000-0000"; 
message.VerifyRequest.GenericRequestParameters.BIASOperationName = "Verify"; 
message.VerifyRequest.ProcessingOptions.Option = "FINGER_IMAGE=image/png;base64"; 
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message.VerifyRequest.InputData.ID = Program.id.ToString(); 
message.VerifyRequest.InputData.NumeroRIC = numRic; 
message.VerifyRequest.InputData.Images.Image.ContentInfo = "Finger"; 
message.VerifyRequest.InputData.Images.Image.ContentType = "image/png;base64"; 
message.VerifyRequest.InputData.Images.Image.FingerPosition = "1"; 
message.VerifyRequest.InputData.Images.Image.ImageData = 
Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(direc + "/01.png")); 
 
DateTime dt1 = DateTime.Now; 
var returnCode = client.Process(message); 

 

Código 2 (b) - Extrato do Código do Servidor C-Sharp de Verificação 

if (scoreInt >= Afis.Threshold) { 
             found = true; 
             bus.Return((int)ErrorCodes.OK); 
} 
else { 
             found = true; 
             bus.Return((int)ErrorCodes.Fail); 
} 
return;  

 

Código 3 - Modelo de Inclusão de Criptografia em um Barramento de Serviços 

public class ProvideConfiguration : 
    IProvideConfiguration<RijndaelEncryptionServiceConfig> { 
    public RijndaelEncryptionServiceConfig GetConfiguration()     { 
        return new RijndaelEncryptionServiceConfig         { 
            Key = "gdDbqRpQdRbTs3mhdZh9qCaDaxJXl+e6", 
            ExpiredKeys = new RijndaelExpiredKeyCollection  { 
                        new RijndaelExpiredKey                         { 
                            Key = "abDbqRpQdRbTs3mhdZh9qCaDaxJXl+e6" 
                        }, 
                        new RijndaelExpiredKey                             { 
                            Key = "cdDbqRpQdRbTs3mhdZh9qCaDaxJXl+e6" 
                        } 
             } 
        }; 
    } 
} 

 
Código 4 - Configuração do Binding para o RIC 

<basicHttpBinding> 
    <binding name="Default" allowCookies="true" 
    closeTimeout="00:05:00" openTimeout="00:05:00" receiveTimeout="00:05:00" sendTimeout="00:05:00" 
    maxReceivedMessageSize="2147483647" 
    maxBufferPoolSize="2147483647"> 
    </binding> 
</basicHttpBinding> 

 
Código 5 - Geração do arquivo 00.txt 
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<?php 
function geranome($sobrenome, $sexo) { 
    $Mnomes = array("Aarao", "Abdias", "Abel", "Abelamio", "Abner", "Abelardo", ...); 
    $Fnomes = array("Abigail", "Alzira", "Anastacia", "Antonia", "Antonieta",   ...); 
    if ($sexo == "M") { 
        $nome1 = remover_acentos($Mnomes[rand(0,count($Mnomes)-1)]); 
    } 
    else { 
        $nome1 = remover_acentos($Fnomes[rand(0,count($Fnomes)-1)]); 
    } 
    if ($sexo == "M") { 
        $nome2 = remover_acentos($Mnomes[rand(0,count($Mnomes)-1)]); 
    } 
    else { 
        $nome2 = remover_acentos($Fnomes[rand(0,count($Fnomes)-1)]); 
    } 
    if ($sobrenome == "") { 
        $nome3 = remover_acentos($Snomes[rand(0,count($Snomes)-1)]); 
        $nome4 = remover_acentos($Snomes[rand(0,count($Snomes)-1)]); 
    } 
    else { 
        $quebra = explode(" ", $sobrenome); 
        $nome3 = remover_acentos($quebra[0]); 
        $nome4 = remover_acentos($quebra[1]); 
    return array($nome1, $nome2, $nome3, $nome4); 
} 
function gera_arquivo_00($diretorio) { 
    $codmunarr    = array("1100000","1100015","1100023","1502400", ... ); 
    $emissor        = array("SSP/DF", "SSP/SP", "SSP/RJ", ...); 
    @copy("dados/000000000/face.png", "dados/". $diretorio . "/face.png"); 
    @copy("dados/000000000/resi.png", "dados/". $diretorio . "/resi.png"); 
    @copy("dados/000000000/sirc.png", "dados/". $diretorio . "/sirc.png"); 
    $numero         = ltrim($diretorio, "0"); 
    $sexo              = ($numero % 2 == 0) ? "M" : "F"; 
    $nomearr        = geranome("", $sexo);  
    $nome             = strtoupper(trim(implode(" ",$nomearr))); 
    $sobrenome    = $nomearr[2] . " " . $nomearr[3]; 
    $nomeuc         = strtoupper($nome);  
    $nascimento   = str_pad(rand(1,28), 2, "0", STR_PAD_LEFT) . "-" .  
                               str_pad(rand(1,12), 2, "0", STR_PAD_LEFT) . "-" .  
                               str_pad(rand(1954, 2000), 4, "0", STR_PAD_LEFT); 
    $pai                 = strtoupper(trim(implode(" ",geranome($sobrenome, "M"))));  
    $mae               = strtoupper(trim(implode(" ",geranome($sobrenome, "F"))));  
    $pais               = "BRA"; 
    $municipio      = $codmunarr[rand(0,count($codmunarr)-1)]; 
    $sirc                = str_pad(rand(980000,8888888), 7, "0", STR_PAD_LEFT);; 
    $sircemissor   = $emissor[rand(0,count($emissor)-1)]; 
    $cep                = substr($municipio . "0", 0, 5) . "-" . substr($municipio . "0", -2, 2); 
    $endereco       = "ENDERECO DE " . $diretorio; 
    $telefone         = "(" . substr($municipio, 0, 2) . ")". rand(33333333,99999999); 
    $email             = strtolower(implode(".",$nomearr)."@gmail.com"); 
 file_put_contents("dados/". $diretorio."/00.txt", $nomeuc."\n".$nome."\n".$sexo."\n". 
                                          $nascimento."\n".$pai."\n".$mae."\n".$pais."\n".$municipio."\n". 
                                          $sirc."\n".$sircemissor."\n".$cep."\n".$endereco."\n".$telefone."\n".$email."\n"); 
} 
if ($handle = opendir('./dados')) { 
    while (false !== ($file = readdir($handle))) { 
         if ($file != "." && $file != ".." && $file != "000000000" && is_dir("dados/" . $file))) { 
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             gera_arquivo_00($file); 
        } 
    } 
} 
?> 

 

Código 6 - Geração de pseudoimagens aleatórias 

foreach ($diretorios as &$file) { 
    print($file . "\n"); 
    for ($i = 1; $i<=10; $i++) { 
        $digital = str_pad("" . $i, 2, "0", STR_PAD_LEFT); 
        $im = @imagecreatefrompng("dados/" . $file . "/". $digital . ".png"); 
        if (!$im) { 
         $im = @imagecreatefromjpeg("dados/" . $file . "/". $digital . ".png"); 
        } 
        $sx = @imagesx ($im); 
        $sy = @imagesy ($im); 
 
        $pre = "2"; 
        $direc = "dados/" . substr ($file, 0, -4) . $pre . substr ($file, -3); 
        if (!is_dir($pre)) @mkdir ($direc); 
        $final = @imagecreatetruecolor($sx,$sy); 
        $crop  = @imagecreatetruecolor($sx,$sy/2); 
        $flip  = @imagecreatetruecolor($sx,$sy/2); 
        @imagecopy ($final, $im, 0, 0, 0, 0, $sx, $sy); 
        @imagecopy ($crop,  $im, 0, 0, 0, 0, $sx, $sy/2); 
        @imagecopy ($flip,  $crop, 0, 0, 0, 0, $sx, $sy/2); 
        @imageflip ($flip,  IMG_FLIP_VERTICAL); 
        @imagecopy($final, $crop, 0, 0,     0, 0, $sx, $sy/2); 
        @imagecopy($final, $flip, 0, $sy/2, 0, 0, $sx, $sy/2); 
        imagepng($final, $direc . "/". $digital . ".png"); 
        imagedestroy($final); 
        imagedestroy($crop); 
        imagedestroy($flip); 
 
        $pre = "3"; 
        $direc = "dados/" . substr ($file, 0, -4) . $pre . substr ($file, -3); 
        if (!is_dir($pre)) @mkdir ($direc); 
        $final = @imagecreatetruecolor($sx,$sy); 
        $crop  = @imagecreatetruecolor($sx/2,$sy); 
        $flip  = @imagecreatetruecolor($sx/2,$sy); 
        @imagecopy ($final, $im, 0, 0, 0, 0, $sx, $sy); 
        @imagecopy ($crop,  $im, 0, 0, 0, 0, $sx/2, $sy); 
        @imagecopy ($flip,  $crop, 0, 0, 0, 0, $sx/2, $sy); 
        @imageflip ($flip,  IMG_FLIP_HORIZONTAL); 
        @imagecopy($final, $crop, 0, 0,     0, 0, $sx/2, $sy); 
        @imagecopy($final, $flip, $sx/2, 0, 0, 0, $sx/2, $sy); 
        imagepng($final, $direc . "/". $digital . ".png"); 
        imagedestroy($final); 
        imagedestroy($crop); 
        imagedestroy($flip); 
        imagedestroy($im); 
    } 
... 
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Código 7 - Extrato de código C-Sharp de geração e teste do dígito verificador do RIC 

        ///<Summary>  
        /// Tabela de multiplicacao 
        ///</Summary>  
        private int[,] d  = new int[,] 
        {  
  ... 
        }; 
 
        ///<Summary>  
        /// Tabela de permutacao. 
        ///</Summary>  
        private int[,] p = new int[,] 
        { 
  ... 
        }; 
 
        ///<Summary>  
        /// Tabela de inversao. 
        ///</Summary>  
        private int[] inv = {0, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9}; 
 
        ///<Summary>  
        ///Funcao interna 
        ///</Summary>  
        private int[] StringToReversedIntArray(string num) 
        { 
  ... 
        } 
 
        ///<Summary>  
        ///FUNÇÂO PRIMÁRIA: Dado o numero RIC sem o verificador 
        ///                RETORNO: O número original adicionado do verificador 
        ///</Summary>  
        private string generateRIC() 
        { 
  ... 
        } 
 
        ///<Summary>  
        ///FUNÇÂO PRIMÁRIA: Dado o numero RIC com o verificador 
        ///                RETORNO: True ou Falso se o dígito é valido ou não 
        ///</Summary>  
        private bool checkRIC(string numRIC) 
        { 
  ... 
        } 

 

Código 8 (a) - VerifyRequest 

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

   <soapenv:Body> 

      <Verify>  

        <VerifyRequest>  

          <GenericRequestParameters>  

              <Application>RIC</Application>  
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              <ApplicationUser>1</ApplicationUser>  

              <BIASOperationName>Verify</BIASOperationName>  

          </GenericRequestParameters>  

          <ProcessingOptions>  

              <Option>DEDUPLICATION=DEFAULT</Option>  

          </ProcessingOptions>  

          <InputData>  

              <NumeroRIC></NumeroRIC>  

              <Images>  

                  <Image>  

                      <ContentInfo>Finger</ContentInfo>  

                      <ContentType>image/png;base64</ContentType>  

                      <FingerPosition></FingerPosition>  

                      <ImageData></ImageData>  

                  </Image>  

              </Images>  

          </InputData>  

        </VerifyRequest>  

      </Verify>  

   </soapenv:Body>  

</soapenv:Envelope> 

 

Código 8 (b)  - VerifyResponse 

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

   <soapenv:Body> 

      <Verify>  

        <VerifyResponse>  

          <GenericRequestParameters>  

              <Application>RIC</Application>  

              <ApplicationUser>0</ApplicationUser>  

              <BIASOperationName>Verify</BIASOperationName>  

          </GenericRequestParameters>  

          <ProcessingOptions>  

              <Option>DEDUPLICATION=DEFAULT</Option>  

          </ProcessingOptions>  

          <ResultCode>OK</ResultCode> 

        </VerifyResponse>  

      </Verify>  

   </soapenv:Body>  

</soapenv:Envelope> 

 

Código 8 (c) - IdentifyRequest 

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

   <soapenv:Body> 

      <Identify>  

        <IdentifyRequest>  

          <GenericRequestParameters>  

              <Application>RIC</Application>  

              <ApplicationUser>1</ApplicationUser>  

              <BIASOperationName>Identify</BIASOperationName>  

          </GenericRequestParameters>  

          <ProcessingOptions>  

              <Option>DEDUPLICATION=DEFAULT</Option>  

          </ProcessingOptions>  

          <InputData>  

              <NumeroRIC></NumeroRIC>  
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              <Images>  

                  <Image>  

                      <ContentInfo>Finger</ContentInfo>  

                      <ContentType>image/png;base64</ContentType>  

                      <FingerPosition></FingerPosition>  

                      <ImageData></ImageData>  

                  </Image>  

                  ... 

              </Images>  

          </InputData>  

        </IdentifyRequest>  

      </Identify>  

   </soapenv:Body>  

</soapenv:Envelope> 

 
Código 8 (d)  - IdentifyResponse 

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

   <soapenv:Body> 

      <Identify>  

        <IdentifyResponse>  

          <GenericRequestParameters>  

              <Application>RIC</Application>  

              <ApplicationUser>0</ApplicationUser>  

              <BIASOperationName>Identify</BIASOperationName>  

          </GenericRequestParameters>  

          <ProcessingOptions>  

              <Option>DEDUPLICATION=DEFAULT</Option>  

          </ProcessingOptions>  

         <Candidates> 

             <Candidate>0000-0000-0000</Candidate> 

             ... 

         </Candidates> 

        </IdentifyResponse >  

      </Identify>  

   </soapenv:Body>  

</soapenv:Envelope> 

 

Código 8 (e)  - EnrollRequest 

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

   <soapenv:Body> 

      <Enroll>  

        <EnrollRequest>  

          <GenericRequestParameters>  

              <Application>RIC</Application>  

              <ApplicationUser>1</ApplicationUser>  

              <BIASOperationName> Enroll </BIASOperationName>  

          </GenericRequestParameters>  

          <ProcessingOptions>  

              <Option>DEDUPLICATION=DEFAULT</Option>  

          </ProcessingOptions>  

          <InputData>  

              <ID>1</ID> 

              <NomeUC></NomeUC> 

              <Nome></Nome> 

              <Sexo></Sexo> 

              <DataNascimento></DataNascimento> 
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              <Nacionalidade></Nacionalidade> 

              <Naturalidade></Naturalidade> 

              <Pai></Pai> 

              <Mae></Mae> 

              <SircRGNumero></SircRGNumero> 

              <SircRGEmissor></SircRGEmissor> 

              <ContatoEndereco></ContatoEndereco> 

              <ContatoCEP></ContatoCEP> 

              <ContatoTelefone></ContatoTelefone> 

              <ContatoEmail></ContatoEmail> 

              <Images>  

                  <Image>  

                      <ContentInfo>Finger</ContentInfo>  

                      <ContentType>image/png;base64</ContentType>  

                      <FingerPosition></FingerPosition>  

                      <ImageData></ImageData>  

                  </Image>  

                  ... 

              </Images>  

          </InputData>  

        </EnrollRequest>  

      </Enroll>  

   </soapenv:Body>  

</soapenv:Envelope> 

 

Código 8 (f)  - EnrollResponse 

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

   <soapenv:Body> 

      <Enroll>  

        <EnrollResponse>  

          <GenericRequestParameters>  

              <Application>RIC</Application>  

              <ApplicationUser>0</ApplicationUser>  

              <BIASOperationName> Enroll </BIASOperationName>  

          </GenericRequestParameters>  

          <ProcessingOptions>  

              <Option>DEDUPLICATION=DEFAULT</Option>  

          </ProcessingOptions>  

          <Token>100000000000</Token> 

        </EnrollResponse>  

      </Enroll>  

   </soapenv:Body>  

</soapenv:Envelope> 

 

Código 8 (g)  - GetEnrollResultsRequest 

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

   <soapenv:Body> 

      <GetEnrollResults>  

        <GetEnrollResultsRequest>  

          <GenericRequestParameters>  

              <Application>RIC</Application>  

              <ApplicationUser>1</ApplicationUser>  

              <BIASOperationName>GetEnrollResults</BIASOperationName>  

          </GenericRequestParameters>  

          <ProcessingOptions>  

              <Option>DEDUPLICATION=DEFAULT</Option>  
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          </ProcessingOptions>  

          <InputData>  

              <Token>100000000000</Token> 

              <Images>  

                  <Image>  

                      <ContentInfo>Finger</ContentInfo>  

                      <ContentType>image/png;base64</ContentType>  

                      <FingerPosition></FingerPosition>  

                      <ImageData></ImageData>  

                  </Image>  

              </Images>  

          </InputData>  

        </GetEnrollResultsRequest>  

      </GetEnrollResults>  

   </soapenv:Body>  

</soapenv:Envelope> 

 

Código 8 (h)  - GetEnrollResultsResponse 

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

   <soapenv:Body> 

      <GetEnrollResults>  

        <GetEnrollResultsResponse>  

          <GenericRequestParameters>  

              <Application>RIC</Application>  

              <ApplicationUser>0</ApplicationUser>  

              <BIASOperationName>GetEnrollResults</BIASOperationName>  

          </GenericRequestParameters>  

          <ProcessingOptions>  

              <Option>DEDUPLICATION=DEFAULT</Option>  

          </ProcessingOptions>  

          <NumeroRIC>1000-0000-0001</NumeroRIC> 

        </GetEnrollResultsResponse>  

      </Verify>  

   </soapenv:Body>  

</soapenv:Envelope> 

 

Código 8 (i) - ExpiresRequest 

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

   <soapenv:Body> 

      <Expires>  

        <ExpiresRequest>  

          <GenericRequestParameters>  

              <Application>RIC</Application>  

              <ApplicationUser>1</ApplicationUser>  

              <BIASOperationName>Expires</BIASOperationName>  

          </GenericRequestParameters>  

          <ProcessingOptions>  

              <Option>DEDUPLICATION=DEFAULT</Option>  

          </ProcessingOptions>  

          <InputData>  

              <NumeroRIC></NumeroRIC>  

              <Images>  

                  <Image>  

                      <ContentInfo>Finger</ContentInfo>  

                      <ContentType>image/png;base64</ContentType>  

                      <FingerPosition></FingerPosition>  
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                      <ImageData></ImageData>  

                  </Image>  

              </Images>  

          </InputData>  

        </ExpiresRequest>  

      </Expires>  

   </soapenv:Body>  

</soapenv:Envelope> 

 

Código 8 (j)  - ExpiresResponse 

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

   <soapenv:Body> 

      <Expires>  

        <ExpiresResponse>  

          <GenericRequestParameters>  

              <Application>RIC</Application>  

              <ApplicationUser>0</ApplicationUser>  

              <BIASOperationName>Expires</BIASOperationName>  

          </GenericRequestParameters>  

          <ProcessingOptions>  

              <Option>DEDUPLICATION=DEFAULT</Option>  

          </ProcessingOptions>  

          <ResultCode>OK</ResultCode> 

        </ExpiresResponse>  

      </Expires>  

   </soapenv:Body>  

</soapenv:Envelope> 

 

Código 8 (l)  - RetrieveBiographicInformationRequest 

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

   <soapenv:Body> 

      <RetrieveBiographicInformation>  

        <RetrieveBiographicInformationRequest>  

          <GenericRequestParameters>  

              <Application>RIC</Application>  

              <ApplicationUser>1</ApplicationUser>  
              <BIASOperationName>RetrieveBiographicInformation</BIASOperationName>  

          </GenericRequestParameters>  

          <ProcessingOptions>  

              <Option>DEDUPLICATION=DEFAULT</Option>  

          </ProcessingOptions>  

          <InputData>  

              <NumeroRIC></NumeroRIC>  

              <Images>  

                  <Image>  

                      <ContentInfo>Finger</ContentInfo>  

                      <ContentType>image/png;base64</ContentType>  

                      <FingerPosition></FingerPosition>  

                      <ImageData></ImageData>  

                  </Image>  

              </Images>  

          </InputData>  

        </RetrieveBiographicInformationRequest>  

      </RetrieveBiographicInformation>  

   </soapenv:Body>  

</soapenv:Envelope> 
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Código 8 (m) - RetrieveBiographicInformationResponse 

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

   <soapenv:Body> 

      <RetrieveBiographicInformation>  

        <RetrieveBiographicInformationResponse>  

          <GenericRequestParameters>  

              <Application>RIC</Application>  

              <ApplicationUser>1</ApplicationUser>  
                <BIASOperationName>RetrieveBiographicInformation</BIASOperationName>  

          </GenericRequestParameters>  

          <ProcessingOptions>  

              <Option>DEDUPLICATION=DEFAULT</Option>  

          </ProcessingOptions>  

          <InputData>  

              <ID>1</ID> 

              <NomeUC></NomeUC> 

              <Nome></Nome> 

              <Sexo></Sexo> 

              <DataNascimento></DataNascimento> 

              <Nacionalidade></Nacionalidade> 

              <Naturalidade></Naturalidade> 

              <Pai></Pai> 

              <Mae></Mae> 

              <SircRGNumero></SircRGNumero> 

              <SircRGEmissor></SircRGEmissor> 

              <ContatoEndereco></ContatoEndereco> 

              <ContatoCEP></ContatoCEP> 

              <ContatoTelefone></ContatoTelefone> 

              <ContatoEmail></ContatoEmail> 

          </InputData>  

        </RetrieveBiographicInformationResponse>  

      </RetrieveBiographicInformation>  

   </soapenv:Body>  

</soapenv:Envelope> 

 

Código 8 (n) - UpdateBiographicDataRequest 

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

   <soapenv:Body> 

      <UpdateBiographicData>  

        < UpdateBiographicDataRequest>  
          <GenericRequestParameters>  

              <Application>RIC</Application>  

              <ApplicationUser>1</ApplicationUser>  

                <BIASOperationName>UpdateBiographicData</BIASOperationName>  

          </GenericRequestParameters>  

          <ProcessingOptions>  

              <Option>DEDUPLICATION=DEFAULT</Option>  

          </ProcessingOptions>  

          <InputData>  

              <DataNascimento></DataNascimento> 

              <Nacionalidade></Nacionalidade> 

              <Naturalidade></Naturalidade> 

              <Pai></Pai> 

              <Mae></Mae> 

              <SircRGNumero></SircRGNumero> 
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              <SircRGEmissor></SircRGEmissor> 

              <ContatoEndereco></ContatoEndereco> 

              <ContatoCEP></ContatoCEP> 

              <ContatoTelefone></ContatoTelefone> 

              <ContatoEmail></ContatoEmail> 

              <Images>  

                  <Image>  

                      <ContentInfo>Finger</ContentInfo>  

                      <ContentType>image/png;base64</ContentType>  

                      <FingerPosition></FingerPosition>  

                      <ImageData></ImageData>  

                  </Image>  

              </Images>  

          </InputData>  

        </UpdateBiographicDataRequest>  

      </UpdateBiographicData>  

   </soapenv:Body>  

</soapenv:Envelope> 

 

Código 8 (o)  - UpdateBiographicDataResponse 

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

   <soapenv:Body> 

      <UpdateBiographicData>  

        <UpdateBiographicDataRequest>  

          <GenericRequestParameters>  

              <Application>RIC</Application>  

              <ApplicationUser>1</ApplicationUser>  

              <BIASOperationName>UpdateBiographicData</BIASOperationName>  

          </GenericRequestParameters>  

          <ProcessingOptions>  

              <Option>DEDUPLICATION=DEFAULT</Option>  

          </ProcessingOptions>  

          <ResultCode>OK</ResultCode> 

        </UpdateBiographicDataRequest>  

      </UpdateBiographicData>  

   </soapenv:Body>  

</soapenv:Envelope> 

 

Código 9 (a) - estrutura de tags gerais do arquivo WSDL 

<definitions> 

     <types>? 

        <!-- Defines the XML types used in the WSDL --> 

     </types> 

     <message>* 

        <part element="..." or type="..."/>* 

     </message> 

     <portType>* 

       <!-- Defines the web service "methods" --> 

       <operation>* 

            <input message="..."/>? 

            <output message="..."/>? 

            <fault message="..."/>* 

       </operation> 

     </portType> 

     <binding>* 

        <operation> 
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           <!-- Binding of the operation to a protocol, e.g. SOAP --> 

        </operation> 

     </binding> 

     <service>* 

        <port name="..." binding="..."> 

            <!-- Specifies the address of a service,  

            e.g., with soap:address --> 

        </port> 

     </service> 

</definitions> 

 

Código 9 (b) - área do tag "definitions" 

<wsdl:definitions  

  name="{nome_do_serviço}"  

  targetNamespace="{url_do_servidor}/{projeto_especifico}"  

  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  

  xmlns:tns="{url_do_servidor}/{projeto_especifico}"  

  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"  

  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 

Código 9 (c) - área do tag "types" 

  <wsdl:types> 

 

    <xs:schema  

      elementFormDefault="qualified"  

      targetNamespace="{url_do_servidor}/{projeto_especifico}"  

      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

      ...  

      xmlns:{sigla_do_modelo_canonino_de_dados}="{url_do_servidor}/schema/ 

            {abrangencia_do_projeto}/{sigla_do_modelo_canonino_de_dados}"  

      ... 

      xmlns:msfalha="{url_do_servidor}/wsdl/mensageria/msfalha"> 

      ...  

      <xs:import  

        id="{sigla_do_modelo_canonino_de_dados}"  

             namespace="{url_do_servidor}/schema/{sigla_do_modelo_de_dados}"  

        schemaLocation="../xsd/{sigla_do_modelo_de_dados}.xsd"/>  

      ... 

      <xs:element name="falha"> 

        <xs:complexType> 

          <xs:sequence> 

            <xs:element minOccurs="1" ref="msfalha:MSFalha"/> 

          </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      ...  

      <xs:element name="request{nome_da_capacidade_capitalize}"> 

        <xs:complexType> 

          <xs:sequence> 

            <xs:element minOccurs="1"  

               ref="{sigla_do_modelo_ de_dados}: 

                    {nome_do_modelo_de_dados}"/> 

          </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

      </xs:element> 
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      <xs:element name="response{nome_da_capacidade_capitalize}"> 

        <xs:complexType> 

          <xs:sequence> 

            <xs:element minOccurs="1"  

               ref="{sigla_do_modelo_ de_dados}:{nome_do_modelo_ de_dados}"/> 

          </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

      </xs:element> 

      ... 

 

    </xs:schema> 

  </wsdl:types> 

 

Código 9 (c) - área do tag "messages" 

  <wsdl:message name="request{nome_da_capacidade_capitalize}"> 

    <wsdl:part element="tns:request{nome_da_capacidade_capitalize}"  

               name="request{nome_da_capacidade_capitalize}"/> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message name="response{nome_da_capacidade_capitalize}"> 

    <wsdl:part element="tns:response{nome_da_capacidade_capitalize}"  

               name="response{nome_da_capacidade_capitalize}"/> 

  </wsdl:message> 

 

Código 9 (d) - área do tag "portType" 

  <wsdl:portType name="{nome_do_serviço}PortType"> 

    ... 

    <wsdl:operation name="{nome_da_capacidade}"> 

      <wsdl:input name="requestPesquisar" message="tns:requestPesquisar"/> 

      <wsdl:output name="responsePesquisar" message="tns:responsePesquisar"/> 

      <wsdl:fault name="MSFalha" message="tns:falha"/> 

    </wsdl:operation> 

    ... 

  </wsdl:portType> 

 

Código 9 (d) - área do tag "binding" 

  <wsdl:binding  

    name="{nome_do_serviço}Binding"  

    type="tns:{nome_do_serviço}PortType"> 

    <soap:binding style="document"  

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

    ... 

    <wsdl:operation name="{nome_da_capacidade}"> 

      <soap:operation soapAction=""/> 

      <wsdl:input> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

      <wsdl:fault name="MSFalha"> 

        <soap:fault name="MSFalha" use="literal"/> 

      </wsdl:fault> 

    </wsdl:operation> 

    ... 
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    </wsdl:binding> 

 

Código 9 (e) - área do tag "service" 

    <wsdl:service name="RICService"> 

      <wsdl:port  

        binding="tns:{nome_do_serviço}Binding"  

        name="{nome_do_serviço}Port"> 

        <soap:address  

          location="{url_do_servidor}/{nome_do_serviço}Impl"/> 

      </wsdl:port> 

    </wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

 

 

Código 10 - Carga e Descarga do Serviço Web do ESB (Start e End). 

using System; 

using System.Globalization; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Linq.Expressions; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.SessionState; 

using Funq; 

using System.Drawing; 

using System.IO; 

using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary; 

using SourceAFIS.Simple; 

using Messages; 

using ServiceStack; 

using Raven.Abstractions; 

using Raven.Abstractions.Data; 

using Raven.Abstractions.Commands; 

using Raven.Bundles; 

using Raven.Client; 

using Raven.Client.Document; 

using Raven.Client.Indexes; 

using Raven.Database; 

using Raven.Imports; 

using Raven.Storage; 

 

namespace RICServer  

{ 

    public class Global : System.Web.HttpApplication 

    { 

        public static Int32 iSeq   = 0; 

        public static Int32 iToken = 100000000; 

 

        public static bool isRaven = false; 

        public static string databaseFile = "C:/ESB/ServiceStack/database/database.dat"; 

        public static string databaseRavenUrl = "http://172.16.4.234:8080"; 

        public static string databaseRavenName = "RICDB"; 

 

        public static bool isLOcked = false; 

        public static bool isPersistence = false; 

 

        public static List<AFISPerson> database = null; 

        public static IDocumentStore documentStore = null; 
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        public static bool isPOC = true; 

        public static string pocFile = "C:/ESB/ServiceStack/database/pocserver.csv"; 

        public static List<POC> pocDatabase = null; 

 

        protected void Application_Start(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var appHost = new RICAppHost(); 

            appHost.Init(); 

 

            if (isPOC) 

            { 

                pocDatabase = new List<POC>(); 

                if (!File.Exists(pocFile)) 

                { 

                    File.Create(pocFile); 

                } 

            } 

 

            database = new List<AFISPerson>(); 

            if (!isRaven) 

            { 

                Console.WriteLine("BUS START - IN-MEMORY: {0}", databaseFile); 

                BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter(); 

                if (!File.Exists(databaseFile)) 

                { 

                    using (Stream stream = File.Open(databaseFile, FileMode.Create)) 

                        formatter.Serialize(stream, database); 

                } 

                else 

                { 

                    try 

                    { 

                        using (Stream stream = File.OpenRead(databaseFile)) 

                            database = (List<AFISPerson>)formatter.Deserialize(stream); 

                    } 

                    catch (Exception) { 

                    } 

 

                } 

            } 

            else 

            { 

                Console.WriteLine("BUS START - RAVEN: {0}", databaseRavenUrl); 

                documentStore = new Raven.Client.Document.DocumentStore {  

                                                 Url = databaseRavenUrl }; 

                documentStore.Initialize(); 

                using (var session = documentStore.OpenSession(databaseRavenName)) 

                { 

                    var docs = session.Query<AFISPerson>().Take(int.MaxValue).ToList(); 

                    foreach (var doc in docs) 

                        session.Delete(doc); 

                    session.SaveChanges(); 

                } 

                // delete the hilo document for this type if it exists  

                var key = "Raven/Hilo/AFISPeople"; 

                var hilo = documentStore.DatabaseCommands.Get(key); 

                if (hilo != null) 

                { 

                    documentStore.DatabaseCommands.Delete(key, null); 

                } 

            } 

        } 

 

        protected void Application_End(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            if (!isRaven) 

            { 

                BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter(); 

                using (Stream stream = File.Open(databaseFile, FileMode.Create)) 

                    formatter.Serialize(stream, database); 

            } 

 

            if (isPOC) 

            { 

                File.WriteAllLines(pocFile,  

                (from i in pocDatabase select i.Serialize())); 

            } 

        } 

 

        protected void Session_Start(object sender, EventArgs e) { } 

        protected void Session_End(object sender, EventArgs e) { } 

 

        public static void DatabaseAdd(AFISPerson person)  

        { 

            database.Add(person); 

            if (isRaven) 

            { 

                using (var session = documentStore.OpenSession(databaseRavenName)) 

                { 

                    session.Store(person); 

                    session.SaveChanges(); 

                } 

            } 

        } 

         

        public static void POCAdd(string s01, string s02, string s03, string s04,  

                                  string s05, string s06, string s07, string s08,  

                                  string s09, string s10, string s11) 

        { 

            if (isPOC) 

            { 

                POC poc = new POC(); 

                poc.sequencial = s01; 

                poc.data = s02; 

                poc.deltams = s03; 

                poc.operacao = s04; 

                poc.diretorio = s05; 

                poc.digital = s06; 

                poc.token = s07; 

                poc.numeroRIC = s08; 

                poc.status = s09; 

                poc.esperado = s10; 

                poc.resultado = s11; 

                pocDatabase.Add(poc); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

Código 11 (a) - Código de Serviço de Verfiy 

        public object Any(VerifyRequest request) 

        { 

            string serviceName = "Verify"; 

            Global.iSeq++; 

 

            DateTime dt1 = DateTime.Now; 

 

            var response = new VerifyResponse 
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            { 

                ResultCode = "200" 

            }; 

 

            if (request.InputData == null) 

            { 

                response.ResultCode = "500"; 

                return response; 

            } 

 

            Global.pocFile = "C:/ESB/ServiceStack/database/pocserver_"  

                             + serviceName + ".csv"; 

            string serverIP = base.Request.GetBaseUrl().Split(':')[1].Replace("/", ""); 

 

            Afis = new AfisEngine(); 

            Afis.MinMatches = 1; 

            Afis.Threshold = 25; 

 

            try  

            { 

                AFISPerson person = new AFISPerson(); 

                if (request.InputData == null) 

                { 

                    response.ResultCode = "500"; 

                } 

                person.NumeroRIC = request.InputData.NumeroRIC; 

             if (!checkRIC(person.NumeroRIC)) { 

                    response.ResultCode = "400"; 

          } 

          else  

                { 

                    AFISFingerprint fp = new AFISFingerprint(); 

                    try 

                    { 

                        BitmapImage image =  

                            GetImageDataFromBase64(request.InputData.Images. 

                            Image.ImageData); 

                        fp.AsBitmapSource = image; 

                        person.Fingerprints.Add(fp); 

                    } 

                    catch (Exception) 

                    { 

                         response.ResultCode = "401"; 

                    } 

 

                    Afis.Extract(person); 

 

                    bool found = false; 

                    foreach (AFISPerson match in Global.database) 

                    { 

                        if (match.NumeroRIC.Equals(person.NumeroRIC)) 

                        { 

                            float score = Afis.Verify(person, match); 

                            int scoreInt = (int) score; 

                            if (scoreInt >= Afis.Threshold) 

                            { 

                                response.ResultCode = "200"; 

                                found = true; 

                                break; 

                            } 

                            else 

                            { 

                                response.ResultCode = "400"; 

                                found = true; 

                                break; 
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                            } 

                            break; 

                        } 

                    } 

                    if (!found) 

                    { 

                        response.ResultCode = "402"; 

                    } 

                } 

            } 

            catch (FormatException) 

            { 

                response.ResultCode = "403"; 

            } 

 

            DateTime dt2 = DateTime.Now; 

            TimeSpan span = dt2 - dt1; 

            int milis = (int)span.TotalMilliseconds; 

            Global.POCAdd(Global.iSeq.ToString(), dt2.ToString(), milis.ToString(),  

                   serviceName, "", "", "", request.InputData.NumeroRIC, "01", "",  

                   response.ResultCode); 

            return response; 

        } 

 

Código 11 (b) - Verify: Mensagem de Request e Redirecionamento 

using System; 

using System.Globalization; 

using System.Text; 

using ServiceStack; 

 

namespace Messages 

{ 

    [Route("/Verify", "POST")] 

    public class VerifyRequest 

    { 

        public GenericRequestParametersType GenericRequestParameters { get; set; } 

        public ProcessingOptionsType ProcessingOptions { get; set; } 

        public InputDataType InputData { get; set; } 

    } 

} 

 

Código 11 (c) - Verify: Mensagem de Response 

using System; 

using System.Globalization; 

using System.Text; 

using ServiceStack; 

 

namespace Messages 

{ 

    public class VerifyResponse 

    { 

  public string ResultCode { get; set; } 

    } 

} 

 
Código 12 (a) - Código de Serviço de Enroll 

        public object Any(EnrollRequest request) 

        { 
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            string serviceName = "Enroll"; 

            Global.iSeq++; 

 

            DateTime dt1 = DateTime.Now; 

 

            var response = new EnrollResponse 

            { 

                Token = "", 

                NumeroRIC = "" 

            }; 

 

            if (request.InputData == null) 

            { 

                response.Token = ""; 

                response.NumeroRIC = ""; 

                return response; 

            } 

 

            Global.pocFile = "C:/ESB/ServiceStack/database/pocserver_" +  

                             serviceName + ".csv"; 

            string serverIP = base.Request.GetBaseUrl(); 

 

            bool toFile = false; 

            Global.iToken++; 

            string token = Global.iToken.ToString().PadLeft(12, '0'); 

 

            Afis = new AfisEngine(); 

            Afis.MinMatches = 10; 

            Afis.Threshold  = 25; 

 

            try  

            { 

                AFISPerson person = new AFISPerson(); 

                person.Token = token; 

                person.Diretorio = request.InputData.Diretorio; 

                person.Nome = request.InputData.Nome; 

                person.NomeUC = request.InputData.NomeUC; 

                person.Sexo = request.InputData.Sexo; 

                person.DataNascimento =  

                   request.InputData.DataNascimento; 

                person.Nacionalidade =  

                   request.InputData.Nacionalidade; 

                person.Naturalidade = request.InputData.Naturalidade; 

                person.Pai = request.InputData.Pai; 

                person.Mae = request.InputData.Mae; 

                person.SircRGNumero = request.InputData.SircRGNumero; 

                person.SircRGEmissor =  

                    request.InputData.SircRGEmissor; 

                person.ContatoEndereco =  

                    request.InputData.ContatoEndereco; 

                person.ContatoCEP = request.InputData.ContatoCEP; 

                person.ContatoTelefone =  

                    request.InputData.ContatoTelefone; 

                person.ContatoEmail = request.InputData.ContatoEmail; 

 

                CreatePersonDirectory(token); 

                AFISFingerprint fp; 

            try  

            { 
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           for (int i = 1; i <= 10; i++) 

              { 

                  string strfor = i.ToString(); 

                  fp.Filename =  

                            "C:/inetpub/wwwroot/RicService/dados/" +  

                            token + "/finger" + strfor + ".png"; 

                  try 

                  { 

                      if (toFile) 

                      { 

                          using (var ms =  

                               new MemoryStream( 

                               Convert.FromBase64String( 

                                    message.EnrollRequest.InputData. 

                                    Images. Image.ImageData))) 

                            { 

                                using (Bitmap bm2 = new Bitmap(ms)) 

                                { 

                                    bm2.Save(fp.Filename); 

                                    BitmapImage image = new  

                                        BitmapImage( 

                                            new Uri(fp.Filename,  

                                         UriKind.RelativeOrAbsolute)); 

                                    fp.AsBitmapSource = image; 

                                    person.Fingerprints.Add(fp); 

                                } 

                            } 

                        } 

                        else { 

                            BitmapImage image = 

                                GetImageDataFromBase64( 

                                       message.EnrollRequest. 

                                       InputData.Images. 

                                       Image.ImageData); 

                            fp.AsBitmapSource = image; 

                            person.Fingerprints.Add(fp); 

                            Bootstrap.SaveImages(fp.Filename, image); 

                        } 

                    } 

                    catch (Exception) 

                    { 

                    } 

      } 

                foreach (Fingerprint fpImg in person.Fingerprints) 

                { 

                    fpImg.AsBitmap = null; 

                } 

                AFISPerson match = Afis.Identify(person,  

                   Global.database).FirstOrDefault() as AFISPerson; 

                bool found = false; 

                string numric = ""; 

                if (match != null) 

                { 

                    response.Token = ""; 

                    response.NumeroRIC = ""; 

                } 

                else 

                { 

                    found = true; 
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                    while (found) 

                    { 

                        found = false; 

                        numric = generateRIC(); 

                        foreach (AFISPerson p in Global.database) 

                        { 

                            if (p.NumeroRIC == numric) 

                            { 

                                found = true; 

                                break; 

                            } 

                        } 

                    } 

                    response.Token = token; 

                    response.NumeroRIC = numric; 

                    Global.DatabaseAdd(person); 

                    if (POC.RICServiceServers.Length > 1) 

                    { 

                        foreach (string enrollIPServer in  

                            POC.RICServiceServers) 

                        { 

                            if (enrollIPServer != serverIP) { } 

                            { 

                               var clientAdd =  

                                 new XmlServiceClient(enrollIPServer); 

                               var responseAdd = 

                          clientAdd.Post<AddSubjectToGalleryResponse> 

                          ("/AddSubjectToGallery", person); 

                            } 

                        } 

                    } 

                } 

 

                DateTime dt2 = DateTime.Now; 

                TimeSpan span = dt2 - dt1; 

                int milis = (int)span.TotalMilliseconds; 

                Global.POCAdd("", dt2.ToString(), milis.ToString(),  

                     serviceName, person.Diretorio, "", token, numric,  

                     "01", "", ""); 

            } 

            catch (FormatException) 

            { 

                response.Token = ""; 

                response.NumeroRIC = ""; 

            } 

            return response; 

        } 

 
Código 12 (b) - Enroll: Mensagem de Request e Redirecionamento 

using System; 

using System.Globalization; 

using System.Text; 

using ServiceStack; 

 

namespace Messages 

{ 

    [Route("/Enroll", "POST")] 

    public class EnrollRequest 
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    { 

  public GenericRequestParametersType GenericRequestParameters { get; set; } 

  public ProcessingOptionsType ProcessingOptions { get; set; } 

  public InputDataType InputData { get; set; } 

    } 

} 

 

Código 12 (c) - Enroll: Mensagem de Response 

using System; 

using System.Globalization; 

using System.Text; 

using ServiceStack; 

 

namespace Messages 

{ 

    public class EnrollResponse 

    { 

  public string Token { get; set; } 

        public string NumeroRIC { get; set; } 

    } 

} 

 
Código 13 - Emissão da mensagem de sincronismo para todos os servidores 

if (POC.RICServiceServers.Length > 1) 

{ 

    foreach (string enrollIPServer in POC.RICServiceServers) 

    { 

        // Elimima o próprio servidor que emite a mensagem do processo de sincronismo. 

        if (enrollIPServer != serverIP) { } 

        { 

           var clientAdd = new XmlServiceClient(enrollIPServer); 

           var responseAdd =  

             clientAdd.Post<AddSubjectToGalleryResponse>("/AddSubjectToGallery", person); 

        } 

    } 

} 

 
Código 14 - Código do Cliente de Chamada Contínua de operações de Verify 

 if (key.Key == ConsoleKey.V) 

{ 

    serviceName = "Verify"; 

    Console.WriteLine("Mandando mensagens para " + serviceName + "Service."); 

    Console.WriteLine(" "); 

 

    string pocFile = "C:/ESB/ServiceStack/database/pocclient_" + serviceName + ".csv"; 

    pocDatabase = new List<POC>(); 

    if (!File.Exists(pocFile)) 

    { 

        File.Create(pocFile); 

    } 

 

    string[] enrollLines = 

File.ReadAllLines("C:/ESB/ServiceStack/database/pocserver_Enroll.csv"); 

    while (enrollLines.Count() > 0)  

    { 

        if (serverMode == "S") 

        { 

            client.Dispose(); 

            UriServidor = POC.RICServiceServers[Program.id % 
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POC.RICServiceServers.Length]; 

            client = new XmlServiceClient(UriServidor); 

        } 

        Program.id++; 

 

        bool proposital = false; 

        var imade = GetRandomNumber(0, enrollLines.Count() - 1); 

        string line = enrollLines[imade]; 

        string[] elements = line.Split(new Char[] { ';' }); 

        numRic = elements[7]; 

        direc  = elements[4]; 

        if ((GetRandomNumber(0, 9) > 7) && (imade < enrollLines.Count() - 1)) { 

            proposital = true; 

            line = enrollLines[imade + 1]; 

            elements = line.Split(new Char[] { ';' }); 

            direc  = elements[4]; 

        } 

        if (numRic.Length > 0) 

        { 

            var request = new VerifyRequest(); 

            request.GenericRequestParameters = new GenericRequestParametersType(); 

            request.ProcessingOptions = new ProcessingOptionsType(); 

            request.InputData = new InputDataType(); 

            request.InputData.Images = new ImagesType(); 

            request.InputData.Images.Image = new ImageType(); 

            request.GenericRequestParameters.Application = "RIC-CSharp"; 

            request.GenericRequestParameters.ApplicationUser = "0000-0000-0000"; 

            request.GenericRequestParameters.BIASOperationName = "Verify"; 

            request.ProcessingOptions.Option = "FINGER_IMAGE=image/png;base64"; 

            request.InputData.ID = Program.id.ToString(); 

            request.InputData.NumeroRIC = numRic; 

            request.InputData.Images.Image.ContentInfo = "Finger"; 

            request.InputData.Images.Image.ContentType = "image/png;base64"; 

            request.InputData.Images.Image.FingerPosition = "1"; 

            request.InputData.Images.Image.ImageData =  

                   Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(direc + "/01.png")); 

 

            DateTime dt1 = DateTime.Now; 

            var response = client.Post<VerifyResponse>("/Verify", request); 

            DateTime dt2 = DateTime.Now; 

            TimeSpan span = dt2 - dt1; 

            int milis = (int) span.TotalMilliseconds; 

            string strmilis = milis.ToString(); 

 

            POC poc = new POC(); 

            poc.sequencial = Program.id.ToString(); 

            poc.data = dt2.ToString(); 

            poc.deltams = strmilis; 

            poc.operacao = "Verify"; 

            poc.diretorio = direc; 

            poc.digital = "01"; 

            poc.token = "000"; 

            poc.numeroRIC = numRic; 

            poc.status = "01"; 

            if (proposital == false) 

            { 

                poc.esperado = "200"; 

            } 

            else 

            { 

                poc.esperado = "400"; 

            } 

            poc.resultado = response.ResultCode; 

            pocDatabase.Add(poc); 

            if (!proposital) 

            { 
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                Console.WriteLine("Verify {0}: Codigo de retorno: {1} em {2} ms", cnt,  

                                  response.ResultCode, strmilis); 

            } 

            else 

            { 

                Console.WriteLine("Verify {0}: Codigo de retorno: {1} - ERRO PROPOSITAL -  

                                   em {2} ms", cnt, response.ResultCode, strmilis); 

            } 

        } 

        else 

        { 

            Console.WriteLine("Verify {0}: NumeroRIC inexistente", cnt); 

        } 

        cnt++; 

        if (qtd > 0) 

        { 

            if (cnt > qtd) 

            { 

                break; 

            } 

        } 

    } 

    key = Console.ReadKey(); 

} 

 
Código 15 - Código do Cliente de Chamada Contínua de operações de Enroll 

if (key.Key == ConsoleKey.E) 

{ 

    serviceName = "Enroll"; 

    Console.WriteLine("Mandando mensagens para " + serviceName + "Service."); 

    Console.WriteLine(" "); 

 

    string pocFile = "C:/ESB/ServiceStack/database/pocclient_" + serviceName + ".csv"; 

    pocDatabase = new List<POC>(); 

    if (!File.Exists(pocFile)) 

    { 

        File.Create(pocFile); 

    } 

 

    List<string> dirs = new List<string>(Directory.EnumerateDirectories(dirPath)); 

    foreach (var di in dirs) 

    { 

        if (serverMode == "S") 

        { 

            client.Dispose(); 

            UriServidor = POC.RICServiceServers[Program.id %  

                                                POC.RICServiceServers.Length]; 

            client = new XmlServiceClient(UriServidor); 

        } 

        Program.id++; 

 

        string distr = di.Replace("\\", "/"); 

        var txtFile = File.ReadAllLines(distr + "/00.txt"); 

        List<string> LogList = new List<string>(txtFile); 

        try 

        { 

            var request = new EnrollRequest(); 

            request.GenericRequestParameters = new GenericRequestParametersType(); 

            request.ProcessingOptions = new ProcessingOptionsType(); 

            request.InputData = new InputDataType(); 

            request.InputData.Images = new ImagesType(); 

            request.InputData.Images.Image = new ImageType(); 

            request.InputData.Images.Image01 = new ImageType(); 

            request.InputData.Images.Image02 = new ImageType(); 
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            request.InputData.Images.Image03 = new ImageType(); 

            request.InputData.Images.Image04 = new ImageType(); 

            request.InputData.Images.Image05 = new ImageType(); 

            request.InputData.Images.Image06 = new ImageType(); 

            request.InputData.Images.Image07 = new ImageType(); 

            request.InputData.Images.Image08 = new ImageType(); 

            request.InputData.Images.Image09 = new ImageType(); 

            request.InputData.Images.Image10 = new ImageType(); 

            request.GenericRequestParameters.Application = "RIC-CSharp"; 

            request.GenericRequestParameters.ApplicationUser = "0000-0000-0000"; 

            request.GenericRequestParameters.BIASOperationName = "Enroll"; 

            request.ProcessingOptions.Option = "FINGER_IMAGE=image/png,base64"; 

            request.InputData.ID = Program.id.ToString(); 

            request.InputData.Diretorio = distr; 

            request.InputData.Token = ""; 

            request.InputData.NumeroRIC = numRic; 

            request.InputData.Nome = LogList[0]; 

            request.InputData.NomeUC = LogList[1]; 

            request.InputData.Sexo = LogList[2]; 

            request.InputData.DataNascimento = LogList[3]; 

            request.InputData.Nacionalidade = LogList[6]; 

            request.InputData.Naturalidade = LogList[7]; 

            request.InputData.Pai = LogList[4]; 

            request.InputData.Mae = LogList[5]; 

            request.InputData.SircRGNumero = LogList[8]; 

            request.InputData.SircRGEmissor = LogList[9]; 

            request.InputData.ContatoEndereco = LogList[11]; 

            request.InputData.ContatoCEP = LogList[10]; 

            request.InputData.ContatoTelefone = LogList[12]; 

            request.InputData.ContatoEmail = LogList[13]; 

            request.InputData.Images.Image01.ContentInfo = "Finger"; 

            request.InputData.Images.Image01.ContentType = "image/png,base64"; 

            request.InputData.Images.Image01.FingerPosition = "1"; 

            request.InputData.Images.Image01.ImageData = 

Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(di.ToString() + "/01.png")); 

            request.InputData.Images.Image02.ContentInfo = "Finger"; 

            request.InputData.Images.Image02.ContentType = "image/png,base64"; 

            request.InputData.Images.Image02.FingerPosition = "2"; 

            request.InputData.Images.Image02.ImageData = 

Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(di.ToString() + "/02.png")); 

            request.InputData.Images.Image03.ContentInfo = "Finger"; 

            request.InputData.Images.Image03.ContentType = "image/png,base64"; 

            request.InputData.Images.Image03.FingerPosition = "3"; 

            request.InputData.Images.Image03.ImageData = 

Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(di.ToString() + "/03.png")); 

            request.InputData.Images.Image04.ContentInfo = "Finger"; 

            request.InputData.Images.Image04.ContentType = "image/png,base64"; 

            request.InputData.Images.Image04.FingerPosition = "4"; 

            request.InputData.Images.Image04.ImageData = 

Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(di.ToString() + "/04.png")); 

            request.InputData.Images.Image05.ContentInfo = "Finger"; 

            request.InputData.Images.Image05.ContentType = "image/png,base64"; 

            request.InputData.Images.Image05.FingerPosition = "5"; 

            request.InputData.Images.Image05.ImageData = 

Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(di.ToString() + "/05.png")); 

            request.InputData.Images.Image06.ContentInfo = "Finger"; 

            request.InputData.Images.Image06.ContentType = "image/png,base64"; 

            request.InputData.Images.Image06.FingerPosition = "6"; 

            request.InputData.Images.Image06.ImageData = 

Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(di.ToString() + "/06.png")); 

            request.InputData.Images.Image07.ContentInfo = "Finger"; 

            request.InputData.Images.Image07.ContentType = "image/png,base64"; 

            request.InputData.Images.Image07.FingerPosition = "7"; 

            request.InputData.Images.Image07.ImageData = 

Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(di.ToString() + "/07.png")); 



   
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 15/09/2015 Arquivo: 20150915 MJ RIC - RT Prova de Conceitos dos Serviços Web 
do RIC  

Pág.110/114 

Confidencial. 
Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 

É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

            request.InputData.Images.Image08.ContentInfo = "Finger"; 

            request.InputData.Images.Image08.ContentType = "image/png,base64"; 

            request.InputData.Images.Image08.FingerPosition = "8"; 

            request.InputData.Images.Image08.ImageData = 

Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(di.ToString() + "/08.png")); 

            request.InputData.Images.Image09.ContentInfo = "Finger"; 

            request.InputData.Images.Image09.ContentType = "image/png,base64"; 

            request.InputData.Images.Image09.FingerPosition = "9"; 

            request.InputData.Images.Image09.ImageData = 

Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(di.ToString() + "/09.png")); 

            request.InputData.Images.Image10.ContentInfo = "Finger"; 

            request.InputData.Images.Image10.ContentType = "image/png,base64"; 

            request.InputData.Images.Image10.FingerPosition = "10"; 

            request.InputData.Images.Image10.ImageData = 

Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(di.ToString() + "/10.png")); 

 

            DateTime dt1 = DateTime.Now; 

            var response = client.Post<EnrollResponse>("/Enroll", request); 

            DateTime dt2 = DateTime.Now; 

            TimeSpan span = dt2 - dt1; 

            int milis = (int)span.TotalMilliseconds; 

            string strmilis = milis.ToString(); 

 

            POC poc = new POC(); 

            poc.sequencial = Program.id.ToString(); 

            poc.data       = dt2.ToString(); 

            poc.deltams    = strmilis; 

            poc.operacao   = "Enroll"; 

            poc.diretorio  = di.ToString(); 

            poc.digital    = "01"; 

            poc.token      = response.Token; 

            poc.numeroRIC  = ""; 

            poc.status     = "01"; 

            poc.esperado   = "200"; 

            poc.resultado  = "200"; 

            pocDatabase.Add(poc); 

 

            Console.WriteLine("Enroll {0}: Codigo de retorno: Token {1} em {2} ms", cnt, 

response.Token, strmilis); 

        } 

        finally 

        { 

 

        } 

        cnt++; 

        if (qtd > 0) 

        { 

            if (cnt > qtd) 

            { 

                break; 

            } 

        } 

    } 

    key = Console.ReadKey(); 

} 

 
Código 16 - Chamada da operação de Verify por SOAP AJAX 

    $.support.cors = true; 

    var a = $.ajax({ 

        type: "POST", 

        url: VerifyUrl, 

        headers: { 
                "SOAPAction":" http://localhost/RicServer/Verify", 
                "Host":"localhost", 
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                "Expected":"100-continue", 
                "Accept-Encoding":"gzip, deflate" 

        }, 

        data: VerifyMsg, 

        dataType: "xml", 

        processData: false, 

        contentType: "text/xml; charset=\"utf-8\"", 

        timeout: 120000, 

        success: function( xml ) { 

         var xmlString = (new XMLSerializer()).serializeToString(xml); 

            if (el("payloadresponse")) el("payloadresponse").value = xmlString; 

            if (el("resultcodereturn")) el("resultcodereturn").value =  

                $(xml).find("ResultCode").text(); 

        }, 

        error: function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) { 

            var xmlString = (new XMLSerializer()).serializeToString(xml); 

            if (el("payloadresponse")) el("payloadresponse").value = xmlString; 

            if (el("resultcodereturn ")) el("resultcodereturn ").value = ""; 

        } 

    }); 

 
Código 16 - Simulações MathLab para projeção de acordo com a volumetria estabelecida 

clear all; 

 

% Número de linhas contidas no arquivo do enroll 

num_linhas = 1588; 

 

% Ponto futuro (número de pessoas) 

futuro = 20000000; 

 

% Lê o arquivo de enroll e gera os tr~es vetores, cada um correspondendo a 

% uma coluna 

M = dlmread('enroll.prn'); 

x = M(1:num_linhas,1:1); 

y1 = M(1:num_linhas,2:2); 

y2 = M(1:num_linhas,3:3); 

 

% Exibe as figuras 

figure(1) 

plot(x,y1); 

title('Gráfico - dados da primeira coluna'); 

 

figure(2) 

plot(x,y2); 

title('Gráfico - dados da segunda coluna'); 

 

% Tenta encontrar um polinômio associado ao conjunto de dados fornecido 

p = polyfit(x,y2,1); 

 

% Gera uma função com base no polinômio encontrado 

y = polyval(p,x); 

ponto_futuro = polyval(p,futuro); 

 

x2 = linspace(2,futuro,200); 

 

novo_poli = 0.42.*x2.^2 + 1000.*x2; 

%ponto_futuro = p(1).*futuro.^2 + p(2).*futuro + p(3); 

 

figure(3) 

plot(x2,novo_poli./1000); 
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title('Gráfico representando o polinômio aproximado'); 

 

% Calcula o número de dias e anos 

dias = ponto_futuro/(1000*3600*24); 

anos = dias/365; 

 

% Exibe os dados calculados ao usuário (tempo em dias e anos) 

s = sprintf('%s %10.5e \n %s %.6f \n %s %.6f \n', 'Ponto futuro: ', 

ponto_futuro, 'Dias: ', dias, 'Anos: ', anos); 

 

w = warndlg(s); 

 

Código 17 (a) - Implementação do processpo de Criptografia no Servidor 

Plugins.Add(new EncryptedMessagesFeature 

{ 

    PrivateKey = NewPrivateKey, 

    FallbackPrivateKeys = { 

        PreviousKey2015, 

        PreviousKey2014, 

    }, 

}); 

 

Código 17 (b) - Implementação do processpo de Criptografia no Cliente 

class Program { 

    const string PUBLIC_KEY = "<RSAKeyValue><Modulus>5/tn3eY3KpQUvlJ3u..."; 

    const string PRIVATE_KEY = "<RSAKeyValue><Modulus>5/tn3eY3KpQUvlJ3u..."; 

 

    static void Main(string[] args) { 

        RsaKeyPair keyPair = new RsaKeyPair(); 

        keyPair.PrivateKey = PRIVATE_KEY; 

        keyPair.PublicKey = PUBLIC_KEY; 

 

        string address = "1234 Any Street"; 

        string encryptedAddress = CryptUtils.Encrypt(keyPair.PublicKey, address, 

RsaKeyLengths.Bit2048); 

        string decryptedAddress = CryptUtils.Decrypt(keyPair.PrivateKey, 

encryptedAddress, RsaKeyLengths.Bit2048); 

    } 

} 

 
Código 18 - StartPOC variando o número de registros na memória 

 if (isPOC) 

{ 

    int oCount = pocDatabase.Count(); 

    if ((total > 0) && (total>oCount)) 

    { 

        for (int i=oCount; i < total; i++) 

        { 

            AFISPerson person = (AFISPerson)Global.database.Last().Clone(); 

            Global.database.Add(person); 

        } 

    } 

    if ((total > 0) && (total<oCount)) 
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    { 

        for (int i = oCount; i > total; i--) 

        { 

            Global.database.RemoveAt(0); 

        } 

    } 

} 
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