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INTRODUÇÃO 

 O que é Web Service? Pra que serve? 

 

   Solução que auxilia na integração  de 
 sistemas e na comunicação entre  aplicações 
 diferentes.  

 

   Os Web Services são  componentes  que 
 permitem às aplicações  enviar e 
 receber  dados em formato  XML.  Cada 
 linguagem  de aplicação pode  ser 
 traduzida para uma  linguagem  universal, 
 o  formato XML.  
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CONTEXTO HISTÓRICO 

 Surgimento dos Web Services: 
 

   Por volta de 1999, apareceu a 
 necessidade  de se padronizar a 
 comunicação entre diferentes  plataformas. 

 
   Aumento da necessidade de 

 interoperabilidade entre sistemas. 
 
   Surgimento da programação 

 orientada a objetos e novos middlewares. 
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UTILIZAÇÃO 

 Os WebServices fazem com que os seus recursos 
estejam disponíveis para que qualquer aplicação 
cliente possa operar e extrair os recursos 
fornecidos. 

 

 Comunicação de aplicações através da Internet. 

 

 A EAI (Enterprise ApplicationIntegration) permite 
definir um workflow entre as aplicações e pode 
constituir uma alternativa aos ERP (Enterprise 
Resource Planning). 
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FUNCIONAMENTO E BENEFÍCIOS 

 A aplicação recebe os dados e faz a sua 
interpretação, convertendo-os para a sua 
linguagem própria. 

 Não requerem configurações especiais nos 
firewalls; 

 Possuem independência de plataforma; 

 Re-uso dos componentes pertencentes aos 
sistemas integrados; 

 Benefícios imediatos e aumento da agilidade do 
negócio. 
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ARQUITETURA 

 Provedor de serviços: disponibiliza o serviço 

para que alguém possa utilizá-lo. 

 Consumidor de serviços: utilizadores de 

WebServices criados por um provedor de 

serviços. 

 Registro dos serviços: localização central 

onde o provedor de serviços pode relacionar 

seus WebServices. 
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COMUNICAÇÃO ENTRE CAMADAS 

 XML (ExtensibleMarkupLanguage) 

 SOAP (Simples Object Access Protocol) 

 WSDL (Web Services DefinitionLanguage) 

 UDDI (Universal Discovery 

DescriptionIntegration) 
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WSDL (Web Services Definition Language) 

 
Componentes: 

 

 Tipos de dados: denominados de tipos <types>; 

 

 Parâmetros de entrada e saída de um serviço: denominados de 
mensagem <message>; 

 

 O relacionamento entre parâmetros de entrada e saída: Assinatura do 
método, denominada de operações <operation>; 

 

  Agrupamento lógico de operações <portType>; 

 

 O protocolo a ser usado para acessar os métofos de um objeto: 
Denominado de vínculo, define o protocolo a ser usado para acessar os 
métofos de um objeto (SOAP, HTTP ou MIME). 
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WSDL (Web Services Definition Language) 

 

Os elementos <portType: possuem um conjunto de operações 
<operation> que são classificadas em quatro tipos: 

 

 Operação unidirecional; define uma mensagem enviada de 
um cliente para um serviço (sem resposta); 

 Solicitação-Resposta: o cliente envia uma solicitação a um 
serviço e recebe como resultado uma mensagem de 
resposta (ex RPC); 

 Pedido-Resposta: define uma mensagem enviada de um 
serviço para o cliente, resultando em uma mensagem 
enviada do cliente de volta para o serviço; 

  Notificação: quando o serviço envia uma mensagem para o 
cliente. 
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