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Resumo
 

Aplicativos são desenvolvidos nas empresas com o objetivo de obter a funcionalidade necessária relativa 
a informações, cadastramentos e alterações das informações de forma consistente. Com o passar do 
tempo, foram surgindo tecnologias que auxiliaram a troca de informações entre sistemas, desde que os 
aplicativos possuíssem uma dependência um com o outro (linguagem e sistema operacional). Portanto, 
surgiu um grande problema com relação à integração de aplicativos distintos, como por exemplo, 
linguagens diferentes. Com o surgimento do XML foi possível a transferência e a manipulação das 
informações através da Internet. A partir do desenvolvimento desta linguagem proporcionou-se a origem 
do desenvolvimento dos Web Services, cujo objetivo é interagir sistemas distintos. Os aplicativos Web 
Services utilizam a linguagem XML, com o protocolo SOAP para fazer a comunicação, além deste 
protocolo, é possível utilizar outros que dependerão de cada aplicação desenvolvida, pois esta poderá 
conter protocolos, o WSDL e o UDDI, ou somente um deles. O objetivo do WSDL é definir as regras do 
funcionamento do Web Service; já o protocolo UDDI é utilizado como catálogo, para identificar a 
localização do Web Service na Internet, por exemplo. Vários softwares estão sendo implementados 
auxiliando a criação dos Web Services, tais como: Delphi, Visual Studio .NET, J2EE, etc ... Serão 
analisadas as características dos Web Services, sua definição, sua aplicabilidade e o relacionamento do 
SOAP com o COM+ e CORBA. Por ser uma tecnologia nova, ela adquirirá uma maior maturidade com o 
passar do tempo e promete ser um grande avanço para garantir a interoperabilidade entre os sistemas, 
tantos os já criados quanto as novas aplicações que serão desenvolvidas para interagir outras aplicações. 
Enfim, os Web Services já estão sendo implementados e estão em fase de teste e análise para algumas 
empresas e para outras os Web Services já foram desenvolvidos e estão em funcionamento.  
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1. Introdução

 

A linguagem HTML ( HiperText Markup Language) é utilizada para exibir informações ao 

usuário,  ou  seja,  está  relacionada  a  formação  do  conteúdo  da  página  tornando-a  mais  

apresentável ao usuário.

 

A  linguagem  XML  (Extensable  Markup  Language),  é  baseada  em  marcadores,  tags, 

diferentemente do HTML, que são tags predefinadas. O XML são tags que podem ser definidas 

pelo próprio desenvolvedor. Ela possibilita a transferência e a manipulação de dados através 

da Internet de modo fácil  e consistente, ou seja, qualquer aplicativo é capaz  de manusear 

estes dados. A linguagem permite as trocas de documentos estruturados, sendo mais flexível 

que o HTML.

 

O XML por ser um formato texto facilita o entendimento por qualquer sistema operacional. 

É uma linguagem controlada pela W3C (World Wide Web Consortium) que é um consórcio 

internacional para desenvolver padrões para a Web. É utilizada para criar os Web Services e 

estes são acessados via HTTP (Hipertext Transfer Protocol).

 

Web Services é uma nova tecnologia que pode ser desenvolvida através da plataforma 

.NET, que possibilita desenvolver um conjunto de componentes de software para a criação de 

aplicativos para servidores Web e aplicativos Windows para desktop.

 

Através da utilização do Web Services é possível utilizar serviços disponíveis na Web através 
das aplicações Web. Portanto, esta tecnologia possibilita uma comunicação entre objetos de 
plataformas diferentes.

 

No segundo capítulo,  serão tratados o surgimento, as características e as funcionalidades do 
Web Services, conceitos da Plataforma .NET, e também as vantagens e as desvantagens 
serão mencionadas em relação à nova tecnologia.



 

Serão analisados no terceiro capítulo, a utilização do protocolo SOAP, conceito, características e 
sua funcionalidade, bem como uma comparação entre o funcionamento do SOAP e os aplicativos 
distribuídos, e as características de que um computador necessita para que se possa desenvolver o Web 
Services.   

 

No quarto  capítulo,  será  apresentado  um  fluxograma  de  uma  aplicação  empresarial, 

demonstrando a criação dos Web Services que podem ser gerados pela ferramenta SOAP 

Toolkit.  Será abordado também a aplicabilidade em diferentes sistemas no que se refere a 

segurança e a utilização da nova tecnologia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Origem dos Web Services 

 

Os sistemas são desenvolvidos a partir da tecnologia presente. A medida em que ocorre o 
surgimento  de  novas  tecnologias  os  aplicativos  tornam-se  cada  vez  mais  estruturados  e 
adquirem um melhor desempenho. Segue um histórico da evolução de algumas  tecnologias 
até o surgimento dos Web Services.

 

Em 1975, surgiu a EDI (Eletronic data Interchange) com o objetivo de trocar informações entre 
sistemas.  É  uma  tecnologia  muito  utilizada  atualmente,  mas  torna-se  complexa  para 
implementação e é um produto que possui um custo elevado para o cliente, sendo utilizado 
somente quando há necessidade.

 

Depois  de  alguns  anos  surgiram  outras  tecnologias  com  o  intuito  de  integrar  sistemas  e 
negócios,  tais  como:  CORBA  (Common  Object  Request  Broker  Architecture),  DCOM 
(Distributed Component Object Model), RPC (Remote Procedure Call), etc.

 

Os  modelos  distribuídos  CORBA,  DCOM  e  RPC  possuem  alguns  aspectos  negativos  de 
acordo com o URRESTI (2002), tais como:

 

•CORBA, utiliza brokers (ORB –  Object  Request Broker),entre cada sistema são 



utilizados os brokers que  permitem a 



comunicação  entre  os  sistemas.  Os  brokers  são  desenvolvidos  por  diversos  fornecedores 
fazendo com que haja uma má comunicação entre os aplicativos.

 

•DCOM, restrito à Microsoft, devido a sua plataforma.

 

•RPCs, são simples de serem desenvolvidos, seu ambiente é Unix e não é possível 
fazer uma integração entre sistemas corporativos, ao menos que seja feita uma 
implementação simples.

 

Portanto, com tanta tecnologia tornou-se difícil ao desenvolvedor e fornecedores de tecnologia 
a  inexistência  de uma única plataforma que facilitasse uma integração entre  aplicativos  já 
existentes e para os futuros aplicativos.

 

Com o surgimento da linguagem  XML (eXtensible Markup Language)  iniciou-se uma nova 
etapa  para  os  desenvolvedores.  Pois  esta  linguagem  possibilitou  o  desenvolvimento  sem 
dependência de plataforma.

 

O  XML  surgiu  para  o  desenvolvimento  de  aplicações  avançadas  para  Internet.  Segundo 
PEREIRA (2002), existem várias diferenças entre HTML e o XML, tais como:

 

•O HTML é uma linguagem para exibir informações ao usuário, ou seja, uma forma 
organizada para visualização dos dados ;

 

•XML  possibilita  a  transferência  e  a  manipulação  de  dados  através  da  Internet 
garantindo a consistência das informações, de tal  forma que qualquer tipo de 
aplicação, independente da plataforma, sistema operacional, ou linguagem em 
que foi desenvolvida consiga manuseá-las.

 

O XML linguagem controlada pela W3C, possui as seguintes características:

 

•Possui uma maior banda, isto por ser formato texto;



 

•Possui em contrapartida uma melhor integração e uma melhor flexibilidade com 
relação aos dados.

 

O XML pode ser considerado como um complemento ao HTML. A partir desta linguagem que 
os  Web Services e SOAP foram desenvolvidos.

 

Mesmo com criação dos Web Services ainda existiam vários problemas, pois tornou-se difícil 
localizar os Web Services e não havia uma definição do formato.

 

Portanto foram desenvolvidos protocolos para solucionar estes problemas. O protocolo WSDL 
(Web Services Description Language), descreve os objetos e os métodos disponíveis para a 
realização do serviço. Para a localização, o protocolo UDDI (Universal Description Discovery 
and Integration). Enfim, agora seria possível desenvolver um Web Services.

 

2.1 Características e funcionalidades do Web Services 

 

 “  Um  Web  Services  é  um  componente  de  software  que  se  comunica  com  outros  

aplicativos codificando mensagens em XML e as enviando através de protocolos padrões da  

Internet, como HTTP (Hypertext Transfer Protocol ) ”, segundo CHERRY(2002).

 

O HTTP é um protocolo usado para transferência de informações na Internet. Utiliza uma conexão TCP 
(serviço de transporte orientado à conexão), e a conexão só ocorre durante a transferência de objetos. 

 

O Web Service é composto por quatro elementos: XML, SOAP, WSDL, UDDI.

 

•XML, são tags que podem ser definidas pelo próprio desenvolvedor. Sua estrutura 
não é binária, ou seja, seu formato em texto permite que a passagem seja livre 
ao Firewall, habilitando a troca de informação por plataformas diferentes.

 

•SOAP ( Simple Object Access Protocol) é um protocolo utilizado para troca de 



informações em ambientes distribuídos, descentralizados, que permite a 
comunicação entre sistemas via Internet, de maneira independente de 
plataforma. O protocolo SOAP utiliza os recursos do HTTP, e só exigirá a 
necessidade de conexão com o objeto servidor no momento da chamada do 
método específico.

 

•WSDL ( Web Services Description Language) linguagem de definição de interfaces, 
baseada em XML. Esta linguagem  codifica a definição dos métodos e parâmetros 
permitindo o seu transporte através da rede.

 

•UDDI ( Universal Definition Discovery Interface) é uma interface de localização de 
Web Services, um catálogo central, que pode-se cadastrar serviços e/ou obter referência a 
um serviço em uma rede própria ou pública. 

 

O Web Service é uma solução para os aplicativos se comunicarem na Internet, e também 
podem ser utilizado em aplicativos em redes interligados trocando dados e serviços, ou seja, 
em uma Intranet.

 

2.2 Plataforma .NET

 

A plataforma de desenvolvimento .NET é um lançamento da Microsoft que consiste em uma 
nova infra-estrutura de software, .NET Framework que facilitará  o desenvolvimento na criação 
de aplicativos Web.

 

Segundo CHERRY (2002), a plataforma consiste em:

 

•.NET Framework,  que contêm o CLR ( Common Language Runtime) cuja função é 
carregar e executar aplicativos; contêm as novas bibliotecas de classes, um 
conjunto de códigos organizados hierarquicamente, que serão utilizados  nos 
aplicativos para criar a interface gráfica com usuário, faz acesso a banco de 
dados e arquivos e faz a comunicação através da Web. 

 

•Ferramentas de desenvolvimento, para desenvolver e testar aplicativos, linguagens 
de programação que serão executadas sob o CLR utilizando  as bibliotecas de 
classe.

 

•ASP.NET, biblioteca de classes especializada, é um aplicativo que obteve uma 
grande alteração com relação ao antigo ASP( Active Server Pages). Através do 



ASP.NET é possível criar tanto conteúdo Web dinâmico quanto aplicativos para 
servidores Web que utiliza protocolos da Internet. 

 

A combinação do CLR e das bibliotecas de classes possibilita que os Web Services sejam 
desenvolvidos com uma maior facilidade. O CLR oferece uma base mais segura para executar 
aplicativos para servidores, inclusive para os Web Services. 

 

Para construir um Web Service ou aplicativos que use Web Services é possível desenvolver a 
partir das bibliotecas de classe, pois elas fornecem todo o código necessário para o 
desenvolvimento.

 

O ASP.NET facilita o desenvolvimento e a implantação de aplicativos Web:

 

•Aplicativos Web Form, interface do usuário (UI), onde serão mostrados as 
informações para o usuário em um browser. Para desenvolver os Web Forms, 
basta “arrastar” os botões, caixas de textos, etc... e colocá-los de forma 
organizada no formulário;

 

•Web Services, 

 

O CLR é usado para compilar o código e gerenciar a execução do ASP.NET, pois através disto permite 
que os aplicativos Web executem com uma melhor performance e mais confiáveis.

 

A figura 2.1, arquitetura do ASP.NET, retirada do Directions On Microsoft Research, segundo CHERRY 
e DEMICHILIE, apresenta uma comparação do ASP e ASP.NET.

                       

•Aplicativos Web criados a partir do ASP.NET podem ser executados no IIS ( Internet  
Infomation Server). A comunicação é feita através do ISAPI ( Internet Server Application 
Programming Interface), similar ao funcionamento do ASP. Tanto o ASP quanto o 
ASP.NET podem ser executados pelo IIS no mesmo servidor.

 

•A função do cache é melhorar o desempenho das páginas



solicitadas com freqüência. No ASP.NET , o state management, é o serviço de gerenciamento de estado 
que armazena as sessões dos usuários. Já no ASP, é necessário criar o cache e os serviços de 
gerenciamento de estado. O CLR, “ compila e gerencia a execução do código nas páginas. As bibliotecas 
de classe fornecem uma coleção de classes de utilitários para receber solicitações e gerar respostas”, 
segundo CHERRY e DEMICHILLIE(2002). 

 

Figura 2.1 Arquitetura do ASP.NET, CHERRY e DEMICHILLIE(2002) 

 

Estas características fazem com que os aplicativos desenvolvidos com o ASP.NET possuam um 
desempenho melhor que os criados a partir do ASP.

 

É  possível reescrever páginas ASP para ASP.NET, mas este procedimento pode ser trabalhoso, mas 
tornará os aplicativos mais estáveis e com melhor desempenho.

                          

2.3 Vantagens e desvantagens da utilização de Web Services

 

O objetivo dos Web Services é facilitar o acesso a informação no sistema. Este sistema pode obter 
informação de outros sistemas ou fora da empresa.

 

As vantagens sobre os Web Services, de acordo com o DI BONIFACIO JR(2002.):

 

•Integra aplicativos desenvolvidos independentes em uma empresa;
 

•Integra sistemas remotos através da Internet;
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•Integra diferente plataformas de hardware/ software/ sistema operacional;
 

A desvantagem com relação aos Web Services seria:

 

•Delegação da segurança chamando os Web Services em cascatas, não foram 
implementados a nível de segurança;

 

•O protocolo SOAP permite uma transparência através do Firewall, por utilizar o HTTP, 
é preciso manter a porta aberta para o funcionamento dos aplicativos da Internet.

 

2.4 Conclusão
 

Enfim, a partir do XML foi desenvolvido a tecnologia para que sistemas diferentes mantenham 
uma comunicação entre aplicativos na Internet. Web Services é um conjunto de métodos que 
estão associados entre si e são chamados através do SOAP. 

 

Neste capítulo foi apresentado as características dos Web Services, sua definição e seus 
componentes. Vantagens e desvantagens sobre a nova tecnologia, foram citados. No próximo 
capítulo será analisado a relação dos Web Services com SOAP, as características do SOAP e 
uma comparação entre aplicativos distribuídos e a utilização do SOAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Web Services e SOAP

 

Web Service é um método remoto que pode ser chamado por qualquer cliente, utilizando uma invocação 
de mensagens SOAP e transportados através do protocolo HTTP. 

 

Ao invés de receber pedidos de navegadores e responder através de páginas Web, um Web Service 
recebe o pedido através de uma mensagem formatada em XML de um aplicativo, realiza a tarefa e 
devolve a resposta, uma mensagem com o formato em XML para o aplicativo.

 

O SOAP seria então mensagens para os WebServices, que consiste em um envelope baseado em XML 
contendo um cabeçalho com o endereço do destinatário e uma série de opções de entrega e um corpo que 
contém os dados da mensagem.

 

O SOAP é um protocolo que permite chamadas entre objetos em diversas linguagens.

 

A Microsoft iniciou o desenvolvimento do SOAP, mas a comunidade não-Microsoft não confiava sobre a 
qualidade e a viabilidade, portanto eles ignoravam a existência deste protocolo.



Em Maio de 2000, a IBM apoiou a iniciativa e investiu no desenvolvimento deste protocolo juntamente 
com a Microsoft. A partir deste fato o SOAP começou a ter uma maior aceitação. 

 

Segundo DI BONIFACIO JR (2002), algumas características sobre WebServices, tais como: 

 

•É uma tecnologia de chamada remota de objetos;
 

•Permite a infra-estrutura para criação de aplicações distribuídas ( Web ou não);
 

•Utiliza protocolos Web como  meio de transporte e comunicação.
 

A figura 3.1 demonstra o funcionamento da chamada SOAP entre cliente e servidor. Através 
da aplicação o usuário inicia um serviço e este será enviado em uma mensagem XML através do SOAP, 
utilizando como meio de transporte o protocolo HTTP, a mensagem é destinada ao servidor que por sua 
vez chama o Web Service, e ele executa os métodos (funções) e retorna uma mensagem em XML através 
do SOAP ao cliente.

 

3. 1 Características do protocolo SOAP e aplicativos distribuídos

 

XML é  a  linguagem utilizada  para  formatar  informação  em um protocolo  SOAP,  que 

permite a comunicação entre sistemas via Internet, de modo independente da plataforma.
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Figura 3.1 Chamada SOAP, DI BONIFACIO(2002).

 

Uma característica fundamental ao protocolo SOAP, é a interoperabilidade, pois permite a 

funcionalidade de uso, e provê serviços reutilizáveis.

 

O SOAP contém a informação que precisa para chamar um método remotamente em um 

sistema distribuído. São enviados mensagens e pedidos de clientes SOAP utilizando HTTP. A 

comunicação  entre  aplicativos  na  Internet  pode  ser  realizada  sem  ser  interrompido  pelos 

firewalls, ocorrendo a troca de informação por plataformas diferentes.

 

SOAP é um protocolo que possibilita a interação entre o XML e o Web Services. 

 

    3.2 CORBA e COM+

 

 

Objeto  distribuído  é  um  objeto  binário  que  interage  entre  sistemas  operacionais, 

linguagens, aplicações e etc.

 

CORBA (Common Object Request Broker Arquiteture) é um padrão definido pela OMG, 

que envolve várias empresas, tais como: IBM, Digital, Oracle, Sun e Sybase. É um sistema que 

faz a comunicação entre aplicações distribuídas e pode ser executada em diversas plataforma 

de hardware, sistemas operacionais e pode ser construído a partir de diferentes linguagens de 

programação.

 



 

COM+  (Component  Object  Model  Plus),  é  um  padrão  desenvolvido  para  aplicativos 

distribuídos,  permite  uma  integração  para  aplicações  Web  e  Cliente/Servidor  em  uma 

arquitetura unificada.  Executa serviços integrados tais como acesso à banco de dados de 

forma segura, interoperabilidade entre as plataformas, entre outras funções.  

 

 

Os modelos permitem o processamento distribuído,  interoperabilidade de processos e 

serviços em uma rede corporativa que é caracterizada por um ambiente seguro e regido por 

uma das especificações de mercado (CORBA ou COM+).

 

 

Os Web Services surgiram com o propósito de possibilitar o processamento distribuído 

em ambientes heterogêneos, e o seu formato não é binário.  

3.3  Comparação entre os modelos de objetos, COM+ e CORBA e a utilização do SOAP

 
COM+ e CORBA são padrões para aplicativos de objetos distribuídos e são voltados na 

utilização em redes locais. 

 

O COM+, por exemplo,  possui um grande problema em não passar por roteadores e 

firewalls, uma solução seria a utilização de Web Services baseado no protocolo SOAP.

 

O SOAP foi desenvolvido com o intuito de interagir aplicativos distribuídos na Internet. Os 

modelos de objetos já existentes como COM+ da Microsoft e CORBA da OMG,  trabalham de 

forma  “semelhante” em relação à requisição de um objeto remoto. Eles exigem uma conexão 

permanente entre o cliente e o servidor durante a execução às chamadas dos métodos do 

objeto servidor. Em relação à Internet, não podemos garantir esta forma de conexão de forma 

consistente.



 

Uma outra dificuldade é definir a interação entre os objetos. Ou seja, para que o cliente 

reconheça os métodos e argumentos do objeto servidor. A conseqüência deste fato seria então 

na alteração nos formatos  gerando problemas na criação do objeto remoto.

 

A partir da criação do SOAP, as definições dos métodos e argumentos do objeto servidor 

só serão apresentados através de um arquivo XML durante a chamada do método, garantindo 

que qualquer alteração no objeto servidor seja verificada antes da chamada.  

 

Caso haja um desenvolvimento de uma aplicativo e fizermos uma  comparação utilizando 

os  recursos  do  COM+  e  uma  outra  com  o  CORBA,  não  haveria  tantas  diferenças  pois 

dependeria da forma com que cada aplicativo foi desenvolvido para garantir sua performance e 

uma melhor segurança na obtenção das informação com o banco de dados.

 

Um fator importante e relevante seria a utilização do protocolo SOAP no desenvolvimento 

do aplicativo com relação ao modo de chamar funções remotas em comparação aos objetos 

distribuídos, como por exemplo o DCOM e o CORBA. Conforme SANT’ANNA (S.d.) podemos 

citar as  seguintes vantagens:

 

•A comunicação é via HTTP;

 

•Atravessa “firewalls” e roteadores;

 

•A linguagem utilizada é o XML;

 

•É independente de sistema operacional.



 

3.4Fatores para desenvolver um Web Service

 

Uma das formas de desenvolver os Web Services é através do Visual Studio.NET. 

 

É preciso que o Visual Studio.NET seja instalado em dos sistemas operacionais a seguir: Windows 
98/ME, Windows NT e Windows 2000. E para fornecer o suporte para os Web Services é preciso que se 
tenha Internet Information Server 5.0, disponível no Windows 2000.

 

Em uma empresa, por exemplo, se um Web Service for desenvolvido no mesmo computador 
que o servidor de Web, é preciso que instale o Visual Studio sobre um Windows 2000.

 

Uma aplicação sendo feita em Visual Studio .NET, cada Web Services terá dois arquivos 
associados, um com uma extensão “.asmx” e o outro referente à linguagem de alto nível.

 

 É possível criar Web Services no Delphi6, para criar é necessário uma interface e uma classe que 
implementa esta interface. Isto porque a interface define um “contrato” independente  que pode ser usado 
por qualquer “cliente” de uma classe que implementa esta interface.  Ela pode ser utilizada tanto no 
servidor (interface + classe implementada) quanto no cliente (interface).

 

 Os Web Services serão implementados na classe derivada “System.Web.Services.WebService”. 
Nela terá todas as funções (métodos) e os mesmos terão atributos, como WebMethod que serão acessados 
via SOAP.

 

Quando  é  criado  a  classe  no  cliente,  não  acontece  nada  no  servidor.  Mas  na 

chamada ao WebMethod, um pedido SOAP, em XML, é gerado e é enviado ao servidor. O 

servidor  “desempacota”  o  pedido,  cria  um objeto da  classe associada ao Web Services  e 

chama o método. O resultado é empacotado em XML e é enviado ao cliente. Este objeto criado 

é descartado no servidor. O cliente “desempacota” o resultado e o desenvolve para quem o 

chamou.



 

Atualmente, o desenvolvimento de aplicações distribuídas está entre as plataformas J2EE, da SUN 
Microsystems, e .NET, da Microsoft.

 

•Plataforma J2EE 

 

A linguagem Java era utilizada somente para construção de Applets, pequenas aplicações 
executadas no browsers, portanto ele evoluiu e tornou uma poderosa plataforma para o desenvolvimento 
de aplicações em servidores. A plataforma Java  “engloba um abrangente número de especificações para 
a construção de páginas dinâmicas, acesso a bancos de dados, monitores de transação, criação de Web 
Services, serviços de troca de mensagens e coordenação de Objeto Distribuído, ...”, JUNIOR (2002).  

 

•Plataforma .NET

 

A Microsoft não tinha uma plataforma de desenvolvimento orientado a objetos para a Web. A 
tecnologia Java trouxe sérios problemas à Microsoft. E uma solução foi o desenvolvimento da Plataforma 
.NET, baseada no CLR, pois os códigos compatíveis com “o .NET são convertidos para a linguagem 
intermediária chamada Microsoft Intermediate Language, ou IL; que é compilada em código nativo para 
ser executada”, JUNIOR, 2002.

 

3.5 Aplicabilidade

 

Os Web Services podem ser utilizados tanto em aplicativos em Intranet, Extranet e Internet, isto com 
relação a forma com que o aplicativo deve interagir.

 

Os aplicativos podem ser desenvolvidos na Internet interagindo Empresa, Fornecedores e Clientes.

 

Um fator interessante é a utilização dos Web Services gerenciando o controle de estoque. Este controle 
foi desenvolvido em uma geladeira na qual foi instalado os Web Services, com sistema operacional 
Windows CE, leitora de códigos de barras e é necessário que a mesma esteja conectada a Internet. Os 
produtos serão cadastrados através do código de barras. A consulta dos produtos  é realizado 
automaticamente, os quais estejam com uma baixa quantidade de estoque. A solicitação dos produtos é 
feito a partir da data definida pelo usuário para o abastecimento na casa, sendo realizado ao supermercado 
de preferência. Esta geladeira foi desenvolvida na Europa, de acordo com o BOARO (2002). 



 

Uma outra utilização dos Web Services relaciona as cobranças bancárias entre os bancos. Pois atualmente 
após o vencimento da conta somente o banco que deu origem ao título poderá receber o pagamento. Com 
a utilização dos Web Services e criando regras comuns entre os bancos o pagamento após o vencimento 
poderá ser pago a qualquer agência bancária. Esta nova tecnologia esta sendo utilizado pelo Tecban 
(Tecnologia Bancária S.A, é uma organização de vários bancos formando uma rede de auto-atendimento 
Banco 24 Horas), no qual faz a utilização da cobrança bancária por vários bancos.

 

Segundo Developers’ Magazine o site de busca Google está utilizando a nova tecnologia oferecendo 
serviços aos usuários para fazer traduções a partir da linguagem desejada. 

 

3.6 Segurança

 

O objetivo dos Web Services é facilitar o acesso a informações em um determinado sistema. Ou mesmo, 
sistemas são desenvolvidos e precisam obter informações de outros sistemas, mesmo sendo dentro da 
própria empresa ou fora. É com este intuito que surge uma grande preocupação nas empresas com relação 
a segurança nos aplicativos.

 

Quando uma tecnologia é nova, não se sabe quais seriam as inseguranças que poderiam ser antecipadas 
sobre invasões e softwares maliciosos.

 

É importante avaliar a segurança pois poderá ocorrer as seguintes invasões:

 

•Utilização de Web Services normais, o componente x envia dados ao componente y 

que envia ao componente w. Uma invasão poderia ocorrer quando o invasor 

altera as informações do y, pois este aceita os dados de x e envia informações 

totalmente alteradas para o componente w.

 

•Com relação a sessão, x envia as informações de autenticação para y, e y retorna 

as informações de autenticação. A invasão acontece quando o invasor envia uma 

mensagem para x , afastando-o. Y permanece enviando dados ao invasor com 

autenticação. 



Esta autenticação refere-se a passagem de nome/senha nas chamadas Web Services, como 

também definir métodos de Logon e Logoff, isto é mais uma curiosidade e métodos que podem 

ser desenvolvidos.

 

É preciso ter uma preocupação com relação aos WebServices desenvolvidos quanto se trata de 
segurança das informações na empresa. Por ser uma tecnologia nova e ainda não está totalmente estável 
aconselha-se a criação do Web Service utilizando os recursos entre os aplicativos internos em uma 
empresa.

 

3.7 Conclusão
 

Foi analisado neste capítulo as características do protocolo SOAP, e sua funcionalidade e 

sua forma de enviado entre o cliente e o servidor.

 

Característica entre aplicativos distribuídos e o protocolo SOAP, foi citado.  Em sistemas 

locais a melhor solução é utilizar aplicativos distribuídos como o Corba e o COM+ pois são 

mais eficientes. Mas de qualquer forma é preciso uma conexão permanente com o servidor. 

 

Os fatores necessários para que possa desenvolver aplicativos para criar Web Services, 

com relação a sistema operacional, etc. Alguns exemplos de softwares que auxiliam a criação 

dos Web Services.

 

No próximo capítulo será feito uma implementação de uma aplicação simples com Web 

Services utilizando o SOAP no Visual Studio.Net para demonstrar o seu funcionamento e seus 

conceitos.  Aplicações  e  segurança  para  os  Web  Services  serão  analisados  bem  como  a 

viabilidade de uma empresa implementar esta nova arquitetura.

 



A  utilização  dos  Web  Services  estão  sendo  utilizados  por  vários  sistemas  e  para 

diferentes formas. Quanto a segurança deve ser analisada de acordo com o desenvolvimento 

da aplicação. Mas é importante ressaltar que ainda esta tecnologia é nova e não se sabe quais 

serão as possíveis vulnerabilidades.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Estudo de Caso

 

Foi desenvolvido um aplicativo que será utilizado através da Intranet na empresa Martins 
Comércio e Serviço. Este aplicativo utiliza a nova tecnologia dos Web Services. 

 

Este sistema será demonstrado de forma gráfica, pois segundo as políticas e metas do Martins, não é 
possível demonstrar a parte de codificação. Ele faz uma integração de páginas online e páginas com 
aplicativos com fluxos de dados, ou seja, a utilização do Lotus Notes.

 

4.1 Objetivo

 

A plataforma utilizada é a Microsoft, portanto, será utilizado o COM+. A aplicação envolve 
outros aplicativos tais como o Notes, para a criação de documentos, consulta e alterações 
serão feitas com a utilização do DB2 5.2, além de conter as páginas em HTML. Para 
desenvolver a aplicação é necessário o uso dos componentes de acesso a dados no Microsoft 
Internet Information Server (IIS) 5.0. A ferramenta padrão para geração de Web Services 
utilizada foi o MS SOAP Toolkit 3.0, para a criação do desenvolvimento  padrão para 
componentes foi o Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 5. Seu objetivo é interagir vários 
aplicativos e utilizar a nova tecnologia. A aplicação será ilustrada na tabela 4.1.

 



Será demonstrado o funcionamento da aplicação e a criação dos Web Services através do  SOAP Toolkit 
3.0.

 

4.2 Visão geral do Aplicativo

 

Segue abaixo a descrição do aplicativo realizado na empresa:

 

1a =>  Através  do  endereço  http://ntServidor/nome do  Sistema  é  feito  uma  requisição  de 

páginas HTML via protocolo HTTP;

 

2a => O servidor IIS responde com o código HTML da página requisitada;

 

3a => Após o usuário solicitar um serviço é feito uma requisição de Webservice através do 

protocolo SOAP ao servidor ntServidor, requisita a chamada de componente COM+ em XML 

padrão do SOAP;

 

4a => O IIS faz chamada de componentes ao COM+;

 

5a => Acesso ao banco de dados através do ODBC feito por um componente específico;

 

6a => Resposta com os dados solicitados pelo componente;

 

7a => Acesso ao componenteX que está sendo executado no servidor via proxy.   

 

8a => Chamada aos objetos da classe DOMOBJ de acesso a bases notes para a criação de 

http://noServidor/nome


documentos;

 

9a => Resposta do COM+ com os dados dos parâmetros do componente;

10a => Resposta com os dados retornados pelo componente que teve seu acesso requisitado através do 
Web Service;

 

 

1b => Requisição de endereço no servidor Notes ( Documentos, Visões), via protocolo HTTP, 

acesso ao notes;

 

2b => Requisição feita por IIS à base de dados Notes remota, requisitada pelo cliente, acesso 

ao Domino para que seja feito a criação do documento;

 

3b => Quando há necessidade de consultar ou fazer alguma alteração na informação o agente 

Notes faz chamada de componentes BO, que faz acesso ao banco de dados, caso contrário o 

documento é criado e direcionando para a etapa 5b;

 

4b => Acesso ao componente BO(Business Object), que será executado no servidor ntServidor 

via proxy;

 

5b => Resposta do HTM renderizado pelo servidor Domino, se for feito uma comparação o 

Domino seria um “Banco de Dados” do Lotus Notes;

 

6b => O servidor IIS responde através do código HTML à página requisitada;

 

* Verificação da existência *.WSDL para o cliente caso não exista é feito uma solicitação ao 



servidor. O *.WSDL contêm as informações do servidor para o qual chegará as solicitações dos 

serviços que deverão ser realizadas. 

 

A seguir segue o fluxograma da descrição acima:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.WSDL

 

        
Webservice.h
tc
 

 

 

 

.htm

 

10a

 3a

 

2a

 1a

 
ISAPI

 

 

NTSERVIDOR

 

 

IIS
 

6b

 
1b

  

NTNOTES

 

 

IIS
 

5b

 

9

 

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2070" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-63.35pt;
 margin-top:82.5pt;width:180.65pt;height:94.25pt;z-index:21;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2071" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:80.65pt;
 margin-top:104.1pt;width:36.65pt;height:58.25pt;z-index:22;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:rect id="_x0000_s2073" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;margin-left:189pt;margin-top:68.55pt;width:252pt;
 height:151.2pt;z-index:24;mso-wrap-style:none;v-text-anchor:middle'
 o:allowincell="f" strokeweight=".26mm">
 <v:fill color2="black"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:rect><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_s2074" type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;
 text-align:left;margin-left:195.85pt;margin-top:75.75pt;width:144.65pt;
 height:123.05pt;z-index:25;text-indent:0' o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2075" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:210.25pt;
 margin-top:75.75pt;width:51.05pt;height:36.65pt;z-index:26;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2076" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:361.45pt;
 margin-top:111.3pt;width:72.65pt;height:51.05pt;z-index:27;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2077" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:361.45pt;
 margin-top:82.5pt;width:72.65pt;height:145.65pt;z-index:28;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s2082" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;flip:x;z-index:33' from="16.2pt,6.85pt" to="45.15pt,93.25pt"
 o:allowincell="f" strokeweight=".26mm">
 <v:stroke startarrow="block" startarrowwidth="wide" startarrowlength="long"
  endarrow="block" endarrowwidth="wide" endarrowlength="long"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:line><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2083"
 type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
 margin-left:-12.95pt;margin-top:54.6pt;width:29.45pt;height:24.75pt;z-index:34;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2088" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:123.85pt;
 margin-top:118.5pt;width:58.25pt;height:29.45pt;z-index:39;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2091" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:51.85pt;
 margin-top:5.05pt;width:22.25pt;height:24.75pt;z-index:42;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2097" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:325.45pt;
 margin-top:33.45pt;width:43.85pt;height:24.75pt;z-index:48;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2098" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:267.85pt;
 margin-top:89.7pt;width:36.65pt;height:24.75pt;z-index:49;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2099" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:131.05pt;
 margin-top:75.3pt;width:36.65pt;height:24.75pt;z-index:50;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s2100" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;z-index:51' from="376.2pt,-2.15pt" to="376.2pt,55.45pt"
 o:allowincell="f" strokeweight=".26mm">
 <v:stroke startarrow="block" startarrowwidth="wide" startarrowlength="long"
  endarrow="block" endarrowwidth="wide" endarrowlength="long"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:line><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_s2101" type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;
 text-align:left;margin-left:383.05pt;margin-top:5.05pt;width:36.65pt;height:29.45pt;
 z-index:52;text-indent:0' o:allowincell="f" strokecolor="white"
 strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s2104" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;flip:x;z-index:55' from="117pt,82.5pt" to="203.4pt,132.9pt"
 o:allowincell="f" strokeweight=".26mm">
 <v:stroke endarrow="block" endarrowwidth="wide" endarrowlength="long"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:line><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s2105"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;flip:x y;z-index:56' from="261pt,89.7pt"
 to="354.6pt,104.1pt" o:allowincell="f" strokeweight=".26mm">
 <v:stroke endarrow="block" endarrowwidth="wide" endarrowlength="long"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:line><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2066" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-27.35pt;
 margin-top:-5.75pt;width:137.45pt;height:29.45pt;z-index:17;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2068" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:195.85pt;
 margin-top:129.7pt;width:209.45pt;height:108.65pt;z-index:19;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s2095" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;z-index:46' from="304.2pt,45.45pt" to="304.2pt,124.65pt"
 o:allowincell="f" strokeweight=".26mm">
 <v:stroke startarrow="block" startarrowwidth="wide" startarrowlength="long"
  endarrow="block" endarrowwidth="wide" endarrowlength="long"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:line><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2096"
 type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
 margin-left:311.05pt;margin-top:107.2pt;width:36.65pt;height:24.75pt;
 z-index:47;text-indent:0' o:allowincell="f" strokecolor="white"
 strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2102" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:311.05pt;
 margin-top:64.9pt;width:36.65pt;height:24.75pt;z-index:53;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2067" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-56.15pt;
 margin-top:120.7pt;width:209.45pt;height:108.65pt;z-index:18;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2069" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:66.25pt;
 margin-top:128.35pt;width:79.85pt;height:22.35pt;z-index:20;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2078" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-77.75pt;
 margin-top:92.8pt;width:29.45pt;height:24.75pt;z-index:29;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2079" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:44.65pt;
 margin-top:64.9pt;width:29.45pt;height:24.75pt;z-index:30;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2081" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:87.85pt;
 margin-top:92.8pt;width:29.45pt;height:24.75pt;z-index:32;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2092" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:87.85pt;
 margin-top:64.9pt;width:36.65pt;height:24.75pt;z-index:43;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s2093" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;flip:y;z-index:44' from="81pt,58.15pt" to="81pt,144.55pt"
 o:allowincell="f" strokeweight=".26mm">
 <v:stroke startarrow="block" startarrowwidth="wide" startarrowlength="long"
  endarrow="block" endarrowwidth="wide" endarrowlength="long"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:line><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s2094"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;z-index:45' from="-48.6pt,45.55pt"
 to="-48.6pt,131.95pt" o:allowincell="f" strokeweight=".26mm">
 <v:stroke endarrow="block" endarrowwidth="wide" endarrowlength="long"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:line><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2063" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-63.35pt;
 margin-top:-5.75pt;width:439.85pt;height:130.25pt;z-index:14;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2064" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-34.55pt;
 margin-top:8.65pt;width:151.85pt;height:101.45pt;z-index:15;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2065" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-27.35pt;
 margin-top:8.65pt;width:137.45pt;height:29.45pt;z-index:16;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2080" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:123.85pt;
 margin-top:44.65pt;width:94.25pt;height:24.75pt;z-index:31;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s2103"
  type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
  margin-left:123.85pt;margin-top:0;width:29.45pt;height:22.35pt;z-index:54;text-indent:0'
  o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
  <v:fill color2="black"/>
  <v:stroke color2="black"/>
  <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt">
   <![if !mso]>
   <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
     <td><![endif]>
     <div>
     <p class=MsoNormal><span style='font-family:Arial;mso-bidi-font-family:
     "Times New Roman"'>*<o:p></o:p></span></p>
     </div>
     <![if !mso]></td>
    </tr>
   </table>
   <![endif]></v:textbox>
  <w:wrap type="topAndBottom" anchorx="page"/>
 </v:shape><v:line id="_x0000_s2106" style='position:absolute;left:0;
  text-align:left;z-index:57' from="109.8pt,0" to="145.8pt,14.4pt"
  o:allowincell="f" strokeweight=".26mm">
  <v:stroke dashstyle="longDash"/>
  <w:wrap type="topAndBottom" anchorx="page"/>
 </v:line><![endif]-->



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 4.1 Aplicação Empresarial

 

De acordo com o fluxograma acima, o aplicativo foi desenvolvido utilizando element’s behavior, HTC e 
WebServices, pois possibilita a reutilização de código e uma melhor estruturação na codificação.

 

Os element’s behavior estarão incorporados nas páginas HTM que internamente faz uma referência ao 
arquivo com extensão .HTC.

 

Nas  extensões .HTC estarão os element’s behaviors propriamente ditos, com suas funcionalidades, 
interface com WebService.htc e funções de controle de página. Dentro dos arquivos .HTC dever ser 
criado um elemento DIV que incorpora o componente WebService.htc, ou seja:

 

4b

 

3b

 

2b

 
Proxy

 

4a

 

e 
gente

 

Domino

.NSF

 

BO

 

 

 

 

 

     COM+

 

BO

 

DB

 

 

COM+
 

 

7a

 

componentex

 
6a

 

5a

 

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2085" type="#_x0000_t202"
 style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-20.15pt;
 margin-top:7.75pt;width:29.45pt;height:24.75pt;z-index:36;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:group id="_x0000_s2118" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;margin-left:-19.8pt;margin-top:29.25pt;width:79.15pt;
 height:63pt;z-index:69' coordorigin="-396,180" coordsize="1583,1260">
 <v:group id="_x0000_s2119" style='position:absolute;left:-396;top:180;width:1583;
  height:1224' coordorigin="-396,180" coordsize="1583,1224">
  <v:shape id="_x0000_s2120" style='position:absolute;left:-396;top:180;
   width:1583;height:1224;mso-wrap-style:none;v-text-anchor:middle'
   coordsize="1584,1225" path="m791,0hhc359,,,69,,153hal0,1071hbc0,1155,359,1224,791,1224,1224,1224,1583,1155,1583,1071hal1583,153hbc1583,69,1224,,791,0hal791,0hhe"
   strokeweight=".26mm">
   <v:fill color2="black"/>
  </v:shape><v:shape id="_x0000_s2121" style='position:absolute;left:-396;
   top:180;width:1583;height:306;mso-wrap-style:none;v-text-anchor:middle'
   coordsize="1584,307" path="m791,0hhc359,,,69,,153,,236,359,306,791,306,1224,306,1583,236,1583,153,1583,69,1224,,791,0hal791,0hhe"
   strokeweight=".26mm">
   <v:fill color2="black"/>
  </v:shape></v:group><v:shape id="_x0000_s2122" type="#_x0000_t202" style='position:absolute;
  left:-396;top:486;width:1567;height:954' filled="f" stroked="f">
  <v:textbox style='mso-rotate-with-shape:t' inset=".54mm,,.54mm">
   <![if !mso]>
   <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
     <td><![endif]>
     <div>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b
     style='mso-bidi-font-weight:normal'>DB<o:p></o:p></b></p>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     </div>
     <![if !mso]></td>
    </tr>
   </table>
   <![endif]></v:textbox>
 </v:shape><w:wrap anchorx="page"/>
</v:group><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s2108"
  type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
  margin-left:296.65pt;margin-top:0;width:36.65pt;height:24.75pt;z-index:59;text-indent:0'
  o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
  <v:fill color2="black"/>
  <v:stroke color2="black"/>
  <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt">
   <![if !mso]>
   <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
     <td><![endif]>
     <div>
     <p class=MsoNormal><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span
     style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>8a<o:p></o:p></span></b></p>
     </div>
     <![if !mso]></td>
    </tr>
   </table>
   <![endif]></v:textbox>
  <w:wrap type="topAndBottom" anchorx="page"/>
 </v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s2072" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;z-index:23' from="81pt,11.8pt" to="117pt,11.8pt"
 o:allowincell="f" strokeweight=".26mm">
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:line><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2086"
 type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
 margin-left:37.45pt;margin-top:61.75pt;width:29.45pt;height:29.45pt;z-index:37;text-indent:0'
 o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s2090" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;z-index:41' from="318.6pt,32.95pt" to="361.8pt,32.95pt"
 o:allowincell="f" strokeweight=".26mm">
 <v:stroke endarrow="block" endarrowwidth="wide" endarrowlength="long"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:line><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2109"
 type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
 margin-left:210.25pt;margin-top:11.8pt;width:108.65pt;height:29.45pt;
 z-index:60;text-indent:0' o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s2087" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;z-index:38' from="117pt,32.95pt" to="203.4pt,32.95pt"
 o:allowincell="f" strokeweight=".26mm">
 <v:stroke endarrow="block" endarrowwidth="wide" endarrowlength="long"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:line><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s2089"
 type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
 margin-left:145.45pt;margin-top:32.95pt;width:29.45pt;height:29.45pt;
 z-index:40;text-indent:0' o:allowincell="f" strokecolor="white"
 strokeweight=".05pt">
 <v:fill color2="black"/>
 <v:stroke color2="black"/>
 <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s2084" style='position:absolute;
 left:0;text-align:left;z-index:35' from="23.4pt,61.75pt" to="23.4pt,119.35pt"
 o:allowincell="f" strokeweight=".26mm">
 <v:stroke startarrow="block" startarrowwidth="wide" startarrowlength="long"
  endarrow="block" endarrowwidth="wide" endarrowlength="long"/>
 <w:wrap anchorx="page"/>
</v:line><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s2107"
  type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
  margin-left:372.25pt;margin-top:0;width:51.05pt;height:22.35pt;z-index:58;text-indent:0'
  o:allowincell="f" strokecolor="white" strokeweight=".05pt">
  <v:fill color2="black"/>
  <v:stroke color2="black"/>
  <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt">
   <![if !mso]>
   <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
     <td><![endif]>
     <div>
     <p class=MsoNormal>Agente</p>
     </div>
     <![if !mso]></td>
    </tr>
   </table>
   <![endif]></v:textbox>
  <w:wrap type="topAndBottom" anchorx="page"/>
 </v:shape><![endif]-->



<div  id  =  ”EleItfSvcRmt”  style  =  ”BEHAVIOR :  url  (  /  nomedodiretorio  /  web service.  htc); 

Display: none”></div>

 

Com este elemento é possível a utilização do Web Service, através dos métodos encapsulados pelo 
componente WebService.htc.

 

Foi utilizado um formato XML Recordset da Microsoft  que é um combobox com dados de Unidade de 
Negócio. O seu funcionamento é o seguinte, existe uma tag, <xml ID=EleUndNgc></xml>, que é 
utilizada com o retorno da chamada do Web Service que recupera os dados de Unidade de Negócio, os 
dados no formato Recordset são lidos e manipulados de forma a criar o combobox com os itens de 
Unidade de Negócio.

 

Os element’s behaviors foram desenvolvidos nas interfaces de tela que são visualizados pelo usuário. 
Nela estão os menus com várias opções de submenus para navegação da página. Utilizando um elemento 
dentro de um element behavior, é preciso que a tag na qual for utilizada por outros componentes esteja 
com uma propriedade pública dentro do htc, conforme a tabela 4.1 :

 

Tabela 4.1 Element’s behaviors

 

A função especificada no atributo GET é executada sempre que a propriedade é 
referenciada. O objeto EleCodUndNgc retornado será acessado por outros componentes no 
aplicativo.

 

4.3 Criação do Web Services

 

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s2055" type="#_x0000_t202"
  style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:1.45pt;
  margin-top:0;width:403.85pt;height:101.45pt;z-index:6' o:allowincell="f"
  strokeweight=".05pt">
  <v:fill color2="black"/>
  <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt">
   <![if !mso]>
   <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
     <td><![endif]>
     <div>
     <p class=MsoNormal><span style='font-family:Arial;mso-bidi-font-family:
     "Times New Roman"'><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></span></p>
     <p class=MsoNormal><span style='font-family:Arial;mso-bidi-font-family:
     "Times New Roman"'>&lt;PUBLIC:PROPERTY name=”CodUndNgc”
     GET=”GetCodUndNgc”/&gt;<o:p></o:p></span></p>
     <p class=MsoNormal><span style='font-family:Arial;mso-bidi-font-family:
     "Times New Roman"'>...<o:p></o:p></span></p>
     <p class=MsoNormal><span style='font-family:Arial;mso-bidi-font-family:
     "Times New Roman"'>function GetCodUndNgc() {<o:p></o:p></span></p>
     <p class=MsoNormal><span style='font-family:Arial;mso-bidi-font-family:
     "Times New Roman"'><span style="mso-spacerun: yes">                 
     </span>return EleCodUndNgc;<o:p></o:p></span></p>
     <p class=MsoNormal><span style='font-family:Arial;mso-bidi-font-family:
     "Times New Roman"'>}<o:p></o:p></span></p>
     </div>
     <![if !mso]></td>
    </tr>
   </table>
   <![endif]></v:textbox>
  <w:wrap type="topAndBottom" anchorx="page"/>
 </v:shape><![endif]-->



SOAP Toolkit  é  uma ferramenta da Microsoft  que auxilia a criação dos WebServices, 

criando arquivos com extensões WSDL e WSML (Web Services Meta Language) que serão 

consumidos por páginas HTM com o auxílio do WebService.htc, ou seja, é um componente 

desenvolvido  pela  Microsoft  que  viabiliza  o  consumo  de  WebServices  através  de  páginas 

HTML/HTC.

 

O SOAP é utilizado tanto como protocolo para fazer chamada aos Web Services e o SOAP Toolkit na 
criação de arquivos para o desenvolvimento do Web Services.

 

 A partir do componente VB é gerado os Web Services de acordo  com os métodos especificados.

As extensões criadas pelo SOAP Toolkit deverão ser publicados no diretório virtual específico durante a 
criação dos WebServices. 

 

Para criar o diretório virtual deve ser executado o seguinte comando no prompt do DOS:



 

 

4.4 Demonstração da criação dos Web Services

 

Segue abaixo a utilização do SOAP TOOLKIT 3.0 para criação dos Web Services. A 
primeira tela, figura 4.1, é  apresentação da ferramenta, onde será criado o arquivo com a 
extensão .WSDL para acessar  o COM+.

  

Selecionando a opção Load settings from configuration file, o desenvolvedor pode fazer alguma 
alteração no WebService já criado. Para criar um novo basta clicar no Next.

 

Na figura 4.3 deve se digitar o nome que será dado ao Web Service. Em Local Path colocar o 
endereço da dll, componente que já foi desenvolvida,  para que na figura 4.4 seja selecionado 
os métodos que pertencerão ao Web Service.
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<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s2052" type="#_x0000_t75"
  style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:1.8pt;
  margin-top:0;width:395.95pt;height:273.55pt;z-index:3' o:allowincell="f">
  <v:fill type="frame"/>
  <v:imagedata src="./mono3712002_arquivos/image027.wmz" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom" anchorx="page"/>
 </v:shape><![endif]-->
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<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape
  id="_x0000_s2056" type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;
  text-align:left;margin-left:23.05pt;margin-top:0;width:367.85pt;height:49.75pt;
  z-index:7' o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
  <v:fill color2="black"/>
  <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt">
   <![if !mso]>
   <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
     <td><![endif]>
     <div>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <h4 style='margin-left:0cm;text-indent:0cm'><span style='font-family:Arial;
     mso-bidi-font-family:"Times New Roman"'>Soapvdir.cmd CREATE
     nomediretoriovirtual c:\Trb\Arf\<o:p></o:p></span></h4>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     </div>
     <![if !mso]></td>
    </tr>
   </table>
   <![endif]></v:textbox>
  <w:wrap type="topAndBottom" anchorx="page"/>
 </v:shape><![endif]-->



Figura 4.1 Primeira Tela – SOAP

 

 

Figura 4.2 Segunda Tela – SOAP
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Figura 4.3 Terceira Tela – SOAP 

 

Figura 4.4 Quarta Tela – SOAP
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  id="_x0000_s2062" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;
  text-align:left;margin-left:-12.6pt;margin-top:0;width:424.75pt;height:287.95pt;
  z-index:13' o:allowincell="f">
  <v:fill type="frame"/>
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  <w:wrap type="topAndBottom" anchorx="page"/>
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  id="_x0000_s2061" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;
  text-align:left;margin-left:-5.4pt;margin-top:0;width:410.35pt;height:273.55pt;
  z-index:12' o:allowincell="f">
  <v:fill type="frame"/>
  <v:imagedata src="./mono3712002_arquivos/image031.wmz" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom" anchorx="page"/>
 </v:shape><![endif]-->
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 Na figura 4.5 é definido a URI, ou seja, o 
nome  que  foi  dado  ao  diretório  virtual 
criado  no  IIS,  citado  no  início  desta 
sessão.  Neste  caso,  deve-se  criar  o 
diretório  com  o  mesmo  nome.  É  neste 
diretório  em  que  os  arquivos  WSDL  e 
WSML deverão ser  publicados.  Assim o 
IIS  é  especificado  como  ouvinte  de 
solicitações desse Web Service. 

 

 

Figura 4.5 Quinta Tela – SOAP
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<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape
  id="_x0000_s2050" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:1.8pt;
  margin-top:0;width:388.75pt;height:309.55pt;z-index:1' o:allowincell="f">
  <v:fill type="frame"/>
  <v:imagedata src="./mono3712002_arquivos/image035.wmz" o:title=""/>
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 </v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed" ProgID="PBrush"
  ShapeID="_x0000_s2050" DrawAspect="Content" ObjectID="_1113222319">
 </o:OLEObject>
 <![endif]><![endif]-->



 

Na figura 4.6 pode-se deixar por default, 
os dados já cadastrados.

 

É recomendável que marque a opção UTF-8 por ser padrão para as aplicações. No campo “Where Would 
you like to store the new files?”, deve-se digitar o caminho para as extensões que serão criadas e no 
campo Select Configuration File Path incluir o mesmo endereço para incluir as extensões no diretório 
virtual.

 

Figura 4.6 Sétima Tela – SOAP
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  type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
  margin-left:37.8pt;margin-top:0;width:352.75pt;height:293.95pt;z-index:9'
  o:allowincell="f">
  <v:fill type="frame"/>
  <v:imagedata src="./mono3712002_arquivos/image039.wmz" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom" anchorx="page"/>
 </v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed" ProgID="PBrush"
  ShapeID="_x0000_s2058" DrawAspect="Content" ObjectID="_1113222322">
 </o:OLEObject>
 <![endif]><![endif]-->
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 </v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed" ProgID="PBrush"
  ShapeID="_x0000_s2057" DrawAspect="Content" ObjectID="_1113222320">
 </o:OLEObject>
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Figura 4.7 Sexta Tela – SOAP

A figura a seguir identifica o término da criação do Web Services para um componente 
específico da aplicação. Portanto, será preciso criar outros Web Services para os demais 
componentes, nos quais forem necessário criar o Web Services.
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  id="_x0000_s2051" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;
  text-align:left;margin-left:30.6pt;margin-top:0;width:345.55pt;height:274.45pt;
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Figura 4.8 Oitava Tela – SOAP
 

Os arquivos, *.WSDL e *.WSML, criados podem ser editados, sendo opcional ao desenvolvedor fazer 
alguma alteração, mas não há necessidade.

 

Com relação ao aplicativo quanto à performance, a primeira chamada instanciando o componente leva 
alguns segundos mas a partir da primeira chamada a consulta se torna mais rápida.

 

O servidor de páginas e o Lotus Notes (notesServidor) se integram através de componentes COM+. Os 
agentes Notes acessam o banco de dados através dos componentes que estão sendo executados no 
servidor COM+ (ntServidor). É necessário fazer a instalação do pacote como proxy no servidor do Notes.

 

Já o componenteX, é um componente que encapsula o acesso às bases Notes para criar documentos no 
Notes. Este componente utiliza as classes do Domino (DOMOBJ) para manipular os documentos. Ele 
deve ser instalado no servidor do Notes, e possuirá no servidor ntServidor um proxy apontando para o 
servidor do notesServidor. 

 

Os métodos que serão publicados no Web Service devem estar publicados na interface 
do componente BO (Business Object).

 



Quando é feito uma solicitação do cliente para iniciar o serviço o webservice.htc verifica a existência do *.wsdl, onde terá a informação do servidor e a descrição 

do serviço que será realizado. Segue abaixo um exemplo de *.WSDL.
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, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:group id="_x0000_s2123"
  style='position:absolute;margin-left:-5.4pt;margin-top:0;width:7.25pt;
  height:21.05pt;z-index:70' coordorigin="-108,2291" coordsize="145,421"
  o:allowincell="f">
  <v:shape id="_x0000_s2124" style='position:absolute;left:-108;top:2291;
   width:144;height:288;mso-wrap-style:none;v-text-anchor:middle' coordsize="145,289"
   path="m144,0hhc107,,71,11,71,23hal71,119hbc71,131,35,143,,143,35,143,71,155,71,167hal71,263hbc71,275,107,288,144,288hal144,0hhe"
   strokeweight=".26mm">
   <v:fill color2="black"/>
  </v:shape><v:shape id="_x0000_s2125" type="#_x0000_t202" style='position:absolute;
   left:-15;top:2298;width:53;height:414;mso-wrap-style:none;v-text-anchor:middle'
   filled="f" stroked="f"/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:group><v:group id="_x0000_s2126" style='position:absolute;margin-left:-19.8pt;
  margin-top:0;width:7.25pt;height:100.8pt;z-index:71' coordorigin="-396,3443"
  coordsize="145,2016" o:allowincell="f">
  <v:shape id="_x0000_s2127" style='position:absolute;left:-396;top:3443;
   width:144;height:2016;mso-wrap-style:none;v-text-anchor:middle' coordsize="145,2017"
   path="m144,0hhc107,,71,83,71,167hal71,839hbc71,923,35,1007,,1007,35,1007,71,1091,71,1175hal71,1847hbc71,1931,107,2016,144,2016hal144,0hhe"
   strokeweight=".26mm">
   <v:fill color2="black"/>
  </v:shape><v:shape id="_x0000_s2128" type="#_x0000_t202" style='position:absolute;
   left:-303;top:3495;width:53;height:1912;mso-wrap-style:none;v-text-anchor:middle'
   filled="f" stroked="f"/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:group><![endif]-->
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<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape
  id="_x0000_s2110" type="#_x0000_t202" style='position:absolute;left:0;
  text-align:left;margin-left:-41.75pt;margin-top:0;width:475.85pt;height:323.75pt;
  z-index:61' o:allowincell="f" strokeweight=".05pt">
  <v:fill color2="black"/>
  <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt">
   <![if !mso]>
   <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
     <td><![endif]>
     <div>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <p class=MsoNormal>&lt;?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?&gt;</p>
     <p class=MsoNormal>&lt;!-- Generated 12/06/02 by Microsoft SOAP Toolkit
     WSDL File Generator, Version 3.00.1325.0 --&gt; </p>
     <p class=MsoNormal>...</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:1'>            </span>&lt;type&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:2'>                        </span>...<span
     style='mso-tab-count:1'>         </span></p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes">     </span>1<span
     style="mso-spacerun: yes">                          
     </span>xmlns:SOAP-ENC='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/'</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:2'>                        </span>...<span
     style='mso-tab-count:1'>         </span></p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:1'>            </span>&lt;/types&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:1'>            </span>&lt;message
     name='BO_IAUCmnCcp.AprImgCmn'&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:2'>                        </span>&lt;part
     name='NomSisInf' type='xsd:string'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:2'>                        </span>&lt;part
     name='DesSisInfPcp' type='xsd:anyType'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:2'>                        </span>&lt;part
     name='DesSisinf' type='xsd:anyType'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal>2<span style='mso-tab-count:2'>                      </span>&lt;part
     name='NomUsrRde' type='xsd:anyType'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:2'>                        </span>&lt;part
     name='DesMcoImgCmnCcp' type='xsd:anyType'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:2'>                        </span>&lt;part
     name='DesMcoImgCmnEpc' type='xsd:anyType'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:1'>            </span>&lt;/message&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:1'>            </span>&lt;message
     name='BO_IAUCmnCcp.AprImgCmnResponse'&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:2'>                        </span>&lt;part
     name='DesSisInfPcp' type='xsd:anyType'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     </div>
     <![if !mso]></td>
    </tr>
   </table>
   <![endif]></v:textbox>
  <w:wrap type="topAndBottom" anchorx="page"/>
 </v:shape><![endif]-->
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, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s2111"
  type="#_x0000_t202" style='position:absolute;margin-left:-34.55pt;
  margin-top:0;width:454.25pt;height:719.6pt;z-index:62' o:allowincell="f"
  strokeweight=".05pt">
  <v:fill color2="black"/>
  <v:textbox inset="7.9pt,4.3pt,7.9pt,4.3pt">
   <![if !mso]>
   <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%">
    <tr>
     <td><![endif]>
     <div>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes">            
     </span>&lt;message name=’BO_IAUCmnCcp.AprImgCmnResponse’&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun:
     yes">                            </span>&lt;part name='DesSisinf'
     type='xsd:anyType'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:2'>                        </span>&lt;part
     name='NomUsrRde' type='xsd:anyType'/&gt; </p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes"> </span>3<span
     style='mso-tab-count:2'>                     </span>&lt;part
     name='DesMcoImgCmnCcp' type='xsd:anyType'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:2'>                        </span>&lt;part
     name='DesMcoImgCmnEpc' type='xsd:anyType'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:1'>            </span>&lt;/message&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:1'>            </span>&lt;portType
     name='BO_IAUCmnCcpSoapPort'&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:2'>                        </span>&lt;operation
     name='AprImgCmn' parameterOrder='NomSisInf DesSisInfPcp DesSisinf<span
     style="mso-spacerun: yes">            </span></p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes"> </span><span
     style="mso-spacerun: yes">                  </span>NomUsrRde
     DesMcoImgCmnCcp DesMcoImgCmnEpc'&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes">  </span>4<span
     style='mso-tab-count:3'>                               </span>&lt;input
     message='wsdlns:BO_IAUCmnCcp.AprImgCmn'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:3'>                                   </span>&lt;output
     message='wsdlns:BO_IAUCmnCcp.AprImgCmnResponse'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:2'>                        </span>&lt;/operation&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:1'>            </span>&lt;/portType&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:1'>            </span>...</p>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:2'>                        </span>&lt;operation
     name='AprImgCmn'&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:3'>                                   </span>&lt;soap:operation
     soapAction='http://tempuri.org/xyz/action/BO_IAUCmnCcp.AprImgCmn'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:3'>                                   </span>&lt;input&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:4'>                                               </span>&lt;soap:body</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:5'>                                                           </span>use='encoded'</p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun:
     yes">                                            
     </span>namespace='http://tempuri.org/xyz/message/'</p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun:
     yes">                                             </span>encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/'</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:5'>                                                           </span>parts='NomSisInf
     DesSisInfPcp DesSisinf NomUsrRde<span style="mso-spacerun: yes">   </span></p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes">                       
     </span>DesMcoImgCmnCcp DesMcoImgCmnEpc'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:3'>                                   </span>&lt;/input&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:3'>                                   </span>&lt;output&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes">  </span>5<span
     style='mso-tab-count:4'>                                           </span>&lt;soap:body</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:5'>                                                           </span>use='encoded'</p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes">                    
     </span><span style="mso-spacerun:
     yes">  </span>namespace='http://tempuri.org/xyz/message/'</p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes">                       
     </span>encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/'</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:5'>                                                           </span>parts='DesSisInfPcp
     DesSisinf NomUsrRde<span style="mso-spacerun: yes">  </span></p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun:
     yes">                         </span>DesMcoImgCmnCcp DesMcoImgCmnEpc'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:3'>                                   </span>&lt;/output&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:2'>                        </span>&lt;/operation&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:1'>            </span>&lt;/binding&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:1'>            </span>&lt;service
     name='xyz' &gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:2'>                        </span></p>
     <p class=MsoNormal>...</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:1'>            </span><span
     style="mso-spacerun: yes">           </span>&lt;soap:address
     location='http://NomeServidor/WebServices/IAU/xyz.WSDL'/&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes"> </span>6</p>
     <p class=MsoNormal><span style='mso-tab-count:1'>            </span></p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes">       
     </span>&lt;/service&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <p class=MsoNormal>&lt;/definitions&gt;</p>
     </div>
     <![if !mso]></td>
    </tr>
   </table>
   <![endif]></v:textbox>
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O tutorial da W3C (2000) define  a utilização do endereço para fazer chamada SOAP, conforme abaixo:

 

‘hhtp://schemas.xmlsoap.org/soap/enconding’

 

No item 2, identifica os parâmetros que serão enviados na mensagem SOAP.  

 

No item 3 é definido os parâmetros para o retorno, ou seja, os dados que serão retornados.

 

Definição das ordens dos parâmetros  do que vai ser enviado e recebido, isto é identificado no item 4.

 

No item 5 é mostrado os procedimentos do SOAP tanto de envio quanto de retorno, já no item 6 é 
identificado o local o qual a mensagem SOAP irá acessar.

 

No código acima foi definido os parâmetros das mensagens, ou seja os campos que serão envidados na 
mensagem SOAP. Após definir estes parâmetros o SOAP TOOLKIT cria um método para o SOAP 
definindo o que será enviado e retornado.

 

Este código faz todo o tratamento das definições dos serviços, e as mensagens SOAP.  Após esta consulta 
é enviado ao servidor ntservidor, quem receberá esta informação é o ISAPI. Em seguida o ISAPI faz uma 
consulta através do código xyz.cliente.wsdl verificando o nome do serviço e a partir do xyz.wsdl ele 
executa o serviço no COM+, buscando as informações desejadas. 
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Tabela 4.2 – Exemplo *.WSML 

 

 

 

Na tabela 4.4 é a descrição de um *.WSML que define o nome do serviço que o servidor possui quando chegar uma mensagem SOAP.

 

Com a utilização do SOAP TOOLKIT não há necessidade de desenvolver o SOAP para comunicar com o Web Service, isto é feito automaticamente. 

 

4.5 Desenvolvendo uma aplicação no Visual Studio.Net

 

Para desenvolver um aplicativo simples utilizando Web Services, ele será desenvolvido no 
Visual Studio.Net a partir do ASP.Net, segue abaixo os procedimentos para o desenvolvimento:

 

•No menu File escolher New => Project;

 

•Selecione Visual Basic Projects na caixa Project Types e na caixa Templates 
selecione ASP.NET WEB SERVICE. Conforme a figura 4.9.
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   <![if !mso]>
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    <tr>
     <td><![endif]>
     <div>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <p class=MsoNormal>xyz.Cliente.wsdl</p>
     <p class=MsoNormal>&lt;?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?&gt; </p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes"> </span>&lt;!--
     Generated 12/06/02 by Microsoft SOAP Toolkit WSDL File Generator, Version
     3.00.1325.0 --&gt; </p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes"> 
     </span>&lt;servicemapping name='xyz'
     xmlns:dime='http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/04/dime/wsdl/'&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes">  </span>&lt;service
     name='xyz'&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes"> 
     </span>&lt;/service&gt;</p>
     <p class=MsoNormal>&lt;/servicemapping&gt;</p>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     </div>
     <![if !mso]></td>
    </tr>
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•No campo Name digitar o nome do projeto, este será o nome do Web Service, e 
logo em seguida no campo Location, digitar o caminho do servidor, caso seja 
local digitar: http://localhost.

Figura 4.9 Descrição do Web Service

 

Após este procedimento um novo projeto será criado e o “Service1.asmx” contendo o 
processamento do Web Service será mostrado no Component Designer.

 

Dê um duplo clique na tela Component Designer no qual consiguirá visualizar o código do 
Service1.asmx que é o “Service1.asmx.vb”. Este contém a classe do componente chamada 
Service1.

 

Apague os comentários dentro da classe Service1. Segue abaixo o conteúdo da classe, 
conforme a tabela 4.3.

 

Segue abaixo as descrições de cada comentário do código acima:

•Primeiro comentário, delcaração da definições da Class Service1;

 

•Segundo comentário, na arquitetura .NET os Web Services são implementados a 
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http://localhost/


partir de uma classe derivada “System.Web.Services. WebService”. É nela que 
irão ser adicionados os métodos que serão chamados via SOAP.

 

Tabela 4.3 – Classe Service1

 

•Terceiro comentário, os WebMethods são funções que serão chamadas através do 
SOAP. Declaração do Método que o Web Services irá utilizar, Public Function 
Nomefunção, ByVal local para declaração das variáveis e o tipo de cada uma, caso tenha 
mais de uma variável, o comando ficará da seguinte forma:

 

Public Function Nomefunção (ByVal nome As String, ByVal altura As Double) As String

 

No final do comando é o tipo de retorno da função;

 

 

•Quarto comentário, definição das variáveis que serão utilizadas;

•Quinto comentário, o corpo do método, o que deverá ser feito;
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     <td><![endif]>
     <div>
     <p class=MsoNormal><![if !supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></p>
     <p class=MsoNormal>Imports System.Web.Services</p>
     <p class=MsoNormal>‘ 1</p>
     <p class=MsoNormal>Public Class Service1</p>
     <p class=MsoNormal>‘ 2</p>
     <p class=MsoNormal>Inherits System.Web.Services.WebService</p>
     <p class=MsoNormal>‘ 3</p>
     <p class=MsoNormal>&lt;WebMethod()&gt; Public Function Nomefunção(ByVal
     variável Tipo) tipodeRetornodaFunção</p>
     <p class=MsoNormal>‘ 4</p>
     <p class=MsoNormal>‘declaração de variáveis =&gt;</p>
     <h3 style='margin-left:0cm;text-indent:0cm'>DIM var As String</h3>
     <p class=MsoNormal>‘ 5</p>
     <p class=MsoNormal>‘ corpo da função</p>
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     <p class=MsoNormal><span style="mso-spacerun: yes">     </span>End
     Function</p>
     <p class=MsoNormal>‘ 7</p>
     <p class=MsoNormal>End Class</p>
     </div>
     <![if !mso]></td>
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•Sexto comentário, finalização da função;

 

•Sétimo comentário, finalização da classe.

 

Finalmente, salvar o aplicativo e testar o Web Services.

 

A tecla F5 executará o projeto. O Web Service será compilado e abrirá o browser com o 
nome da classe, com um link com o nome do método criado e logo abaixo mostrará um link 
contendo uma descrição em XML do Web Service.

 

Quando clicar no link que contém o nome do método, será aberto uma página solicitando 
os parâmetros que foi mencionado durante o desenvolvimento, com isto será executado o 
método dentro do Web Service.

 

Será desenvolvido a interface para auxiliar o usuário e ele será criado para um aplicativo 
Windows, ou seja, será um aplicativo como Web Forms.

 

•No meu File escolher New => Project e selecionar em Project Types a opção Visual 
Basic Projects e na caixa Templates Windos Application. Definir um nome ao 
aplicativo no campo Name.

 

Agora é preciso fazer uma referência do projeto ao Web Services já criado. No Solution 
Explorer clique com o botão direito sobre o ícone References dentro do projeto e selecionar 
Add Web Reference.

 

Na tela do Add Web Reference, digitar em Address o endereço do arquivo 
“nomedoWebService.vsdisco” criado junto ao Web Service anterior. O endereço ficará da 
seguinte forma:

 

http://nomeServidor//nomedoWebService//nomedoWebService.vsdisco

 

http://nomeServidor/nomedoWebService/nomedoWebService.vsdisco


Caso o Web Service foi criado em um servidor Web local, clicar em Web References on Local 
Web Server para visualizar uma relação dos Web Services disponíveis ao lado direito da tela. 
Informando o endereço do arquivo .vsdisco, clicar no botão Add Reference.

 

Após estes passos foi criado uma referência ao Web Service na pasta Web Reference na 
janela Solution Explorer.

 

Adicionar ao formulário, os componentes da aba Windows Forms da Toolbox, Button, Labels, 
TextBoxs, etc ...

 

Arranjar estes componentes de forma organizada no form e definir quais as propriedades 
devem obter. Incluir no formulário um Button para para que o aplicativo Windows acesse o Web 
Service. No evento Click do Button digite de acordo com a tabela 4.4:

 

Segue as descrições de cada comentário no código acima:

 

•Primeiro comentário é criado uma instância do Web Service 
NomedoWebService.Service1 já criado.

 

•Segundo comentário, o Método do Web Service que foi criado é chamado.

Tabela 4.4 – Chamada ao método
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     <p class=MsoNormal>‘ 1</p>
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•Terceiro comentário, caso aconteça algum tipo de erro, ele captura qualquer eventual 
erro.

 

•Quarto comentário, finaliza a função.

 

Salve o aplicativo e clique com a tecla F5 para compilar e executar. 

 

Várias aplicações podem ser desenvolvidas, neste caso foi demonstrado um aplicativo 
Windows acessando o Web Service, pode-se criar um projeto ASP.NET, utilizando Web Forms 
para acessar os Web Services. 

 

 

4.6 Conclusão

 

Neste capítulo foi tratado a aplicação em que foi desenvolvida em uma empresa, a forma com que os Web 
Services podem ser desenvolvidos utilizando o SOAP Toolkit. O aplicativo permite o acesso tanto pelo 
acesso ao Notes através do Explorer ou por páginas HTML para a criação de documentos no Notes.

 

É necessário que os arquivos como *.WSDL e *.WSML quando criados sejam colocados no diretório das 
páginas para que seu funcionamento seja realizado com sucesso.  

 

Foi finalizado com uma forma simples de desenvolvimento dos Web Services no Visual Studio.Net e 
conceitos para a sua criação. 
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5. Conclusão

 

O crescimento da Internet possibilitou o desenvolvimento de várias tecnologias e várias 
linguagens surgiram aumentando o desempenho dos aplicativos expostos na Internet e na 
Intranet. 

 

Logo, o comércio eletrônico, destinado ao usuário final, proporcionou uma grande utilização 
dos mesmos na Internet, com o objetivo de auxiliar a pesquisa e a compra de produtos 
oferecidos nos sites. Além disto, as empresas sentiram um grande interesse em comunicar 
com seus fornecedores através deste meio. Assim a Internet tornaria um serviço 
economicamente viável, a um menor custo. 

 

Com todos estes fatos, o HTML tornou-se limitado devido a complexidade das aplicações, ou 
seja, devido ao aumento de transações na Internet, o retorno das aplicações tornou-se um fator 
fundamental. Houve uma necessidade de uma linguagem que pudesse suprir as limitações do 
HTML. Portanto, surgiu o XML, uma linguagem que veio para complementar o HTML, 
garantindo um melhor desempenho.

 

Além disto, surgiram alguns problemas para as empresas referente a   precariedade de uma 
integração entre os sistemas, pois vários aplicativos foram desenvolvidos a partir de uma 



linguagem ou sistema operacional diferentes um do outro.



O Web Service foi uma das tecnologias desenvolvidas para resolver este problema. Pode ser 
criado por diferentes aplicativos, tanto por softwares tais como Delphi, J2EE, Visual Studio 
.Net, etc, como também pela ferramenta SOAP Toolkit. É necessário que eles residem no 
servidor de Web. 

 

Para o desenvolvimento dos Web Services é necessários de alguns pré-requisitos:

 

•SOAP, protocolo utilizado para fazer chamada aos Web Services;

 

•XML, linguagem utilizada para o desenvolvimento dos Web Services;

 

•WSDL, linguagem que define os métodos e parâmetros; 

 

•UDDI, definido como um catálogo central, onde ficam registrados os serviços que 

podem ser oferecidos na Internet.

 

Nesta monografia foram abordados:

 

•Algumas características da Plataforma .Net, as novas alterações com relação ao 

ASP e ASP.NET.

 

•Algumas das vantagens e desvantagens dos Web Services, tais como quanto a 

performance, a transparência pelo Firewall  por utilizar o HTTP como meio de 

transporte. 

 

•Características e definição do SOAP, relacionandas com os sistemas distribuídos.



 

•Uma demonstração para a criação dos Web Services utilizando a ferramenta SOAP 

Toolkit.

 

•A  utilização  dos  Web  Services  em  vários  sistemas,  conforme  algumas 

demonstrações no quarto capítulo.

 

Web Service é uma tecnologia que possui grandes recursos para integrar sistemas. Por não 
possuir uma dependência da plataforma na qual o aplicativo foi criado, ela não sofre restrições 
quanto aos padrões adotados pelo mercado como CORBA e COM+, citados no segundo 
capítulo. 

 

A Plataforma .NET possui grandes novidades, sobre as novas linguagens, permite a criação 
dos Web Services para diferentes sistemas, a nova estrutura do ASP.NET. É possível fazer 
alterações nas páginas ASP para ASP.net tornando-as mais dinâmicas e eficientes mas para 
isto o procedimento de modificação tornaria um pouco trabalhoso, inclusive seria interessante 
fazer uma avaliação para fazer as alterações.

 

SOAP possui um nível de complexidade devido a sua criação sem a utilização de alguma 
ferramenta, cujo objetivo é a comunicação dos Web Services, portanto foi utilizado o SOAP 
TOOLKIT. Ele não exige uma conexão permanente com o servidor enquanto que o CORBA e o 
COM+ é preciso garantir esta conexão.

 

Vários softwares estão implementando que aplicações sejam desenvolvidas a partir de Web 
Services, tais como Visual Studio.Net, J2EE, Oracle, Delphi, etc.

Além de ser nova no mercado é uma tecnologia que possibilita grandes recursos aos sistemas 
mas vale ressaltar a diferença entre XML Web Services e Web Sites. O XML Web Services são 
acessados por softwares ou serviços, ele não possui uma interface ao usuário enquanto que o 
Web Sites é uma apresentação dos dados no browser, visualizado pelo usuário.  

 

Sobre a segurança dos Web Services é preciso analisar a forma que os aplicativos foram 
desenvolvidos e é preciso que se tenha uma maior atenção à nova tecnologia pois ainda foram 
detectadas poucas anomalias com relação a invasões e alterações nas informações.  
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