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Este trabalho, organizado sob a forma de dissertação de mestrado, aborda por meio
de pesquisa bibliográfica os seguintes assuntos: o software livre, o processo de evolução da

plataforma Java por meio do JCP - -DYD&RPPXQLW\3URFHVV, o aprisionamento tecnológico

e os custos de troca envolvidos, a plataforma Java J2EE – -DYD  (QWHUSULVH (GLWLRQ e o
servidor de aplicação JBoss.

As organizações buscam um ambiente tecnológico com alta disponibilidade e
performance, robusto, seguro e escalável para execução de suas aplicações de missão
crítica.

Grande parte delas tem como objetivo a redução de seus custos e o aumento de sua
eficiência, contudo, num ambiente com restrições orçamentárias este desafio é ainda maior.

Por meio do estudo de caso da Dinap, uma empresa do grupo Abril, que utiliza a
plataforma J2EE com JBoss, é demonstrado que é perfeitamente possível utilizar com
sucesso software livre de qualidade para propósitos corporativos, assim como os benefícios
da utilização de soluções baseadas em padrões abertos e a redução do aprisionamento
tecnológico.

Desta forma, a contribuição deste trabalho é propor um ambiente ZHE de baixo custo,
com baixo aprisionamento tecnológico, de altíssima qualidade, baseado em padrões abertos
J2EE e no software livre JBoss além de servir como referência para empresas que

pretendam migrar ou adotar o ambiente ZHE proposto.

3DODYUDV&KDYHVJava, J2EE, JBoss, software livre, servidor de aplicação, LQWHUQHW,
padrões e aprisionamento tecnológico.

$%675$&7

This job organized under the form of a mastership dissertation, approaches trough
bibliographic research the following subjects: the free software, the evolutions’s process of
Java plataform trough JCP – Java Community Process, the lock-in and switching costs
involved, the Java J2EE plataform – Java 2 Enterprise Edition and the JBoss application
server.

The organizations look for a tecnological environment with highly available and
performance, robust, secure, scalable, to run their critical mission applications.

Most of them aims costs reductions and increase their performance and efficiency,
however, this challenge is quite difficult in a situation of budget restrictions.

Through the Dinap’s study case, an Abril group company, wich uses the J2EE
plataform with JBoss AS, is demonstrated that is perfectly possible to use quality free
software in a successfully way for corporative proposes, as well as the exploitation benefits
based on open standards solutions and lock-in reduction.

This way, the contribution of this research is to propose a low cost web environment,
with low lock-in, high quality, based on J2EE open standards and JBoss free software
besides serving as reference to enterprises which intend to migrate or adopte the web
envrironment suggested.

.H\:RUGVJava, J2EE, JBoss, free software, application server, internet, standards and
lock-in.
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API
ASP
B2B
B2C
BSD
CGI
CORBA
CRM
DOD
DOM
DTD
EAI
EAR
EC
EIS
EJB
ERP
FSF
FTP
GNU
GP
GPL
HTML
HTTP
HTTPS
IDE
IDL
IMAP
IPT
IPV
IVC
J2EE
J2ME
J2SE
JAAS
JAF
JAR
JAXB
JAXP
JAXR
JAX-RPC
JCA

Significado
Aspect Oriented Programming
Application Program Interface
Application Service Provider
Business to Business
Business to Consumer
Berkeley Software Distribution
Common Gateway Interface
Common Object Request Broker Architecture
Customer Relationship Management
Departament of Defense
Document Object Model
Document Type Definition
Enterprise Application Integration
Enterprise Archive
Executive Commitee
Enterprise Information System
Enterprise Java Bean
Enterprise Resource Planning
Free Software Foundation
File Transfer Protocol
GNU’s Not UNIX
Grupo de Publicações
GNU Genereal Public License
HiperText Markup Language
Hypertext Transfer Protocol
HyperText Transmission Protocol, Secure
Integrated Development Enviroment
Interface Definition Language
Internet Message Access Protocol
Instituto de Pesquisas Tecnológicas
Informações dos Pontos de Venda
Instituto Verificador de Informações
Java 2 Enterprise Edition
Java 2 Micro Edition
Java 2 Standard Edition
Java Authentication and Authorization Services
Java Activation Framework
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Java API for XML Binding
Java API for XML Processing
Java API for XML Registry
Java API for XML-based RPC
J2EE Connector Architecture

JCP
JDBC
JMS
JMX
JNDI
JRMP
JSP
JSPA
JSR
JSTL
JTA
JTS

Java Community Process
Java Database Conectivity
Java Message Service
Java Management Extensions
Java Naming and Directory Interface
Java Remote Method Protocol
Java Server Pages
Java Specification Participation Agreement
Java Specification Request
Java Server Pages Standard Tag Library
Java Transaction API
Java Transaction Service

JVM
LDAP
LGPL
MIME

Java Virtual Machine
Ligthweight Directory Acess Protocol
GNU Library or Lesser General Public License
Multipurpose Internet Mail Extensions

MOM
MVC
NIS
OMG
OOP
ORB
OSI
PDV
POP3
RI
RMI
RMI-IIOP
RPC
SAAJ
SAX
SL
SMTP
SNMP
SOA
SOAP
SSI
SSO
TCK
TCO
TCP/IP
TI
UDDI
URL
W3C

Message Oriented Middleware
Model View Controller
Network Information System
Object Management Group
Object Oriented Programming
Object Request Broker, padrão definido pela OMG
Open Source Initiative
Ponto de Venda
Post Office Protocol versão 3
Reference Implementation
Remote Method Invocation
Remote Method Invocation over Internet Inter-ORB Protocol
Remote Procedure Call
SOAP with Attachments API for Java
Simple API for XML Parsing
Sofware Livre
Simple Mail Transfer Protocol
Simple Network Management Protocol
Service Oriented Architecture
Simple Object Access Protocol
Server Side Includes
Single Sign On
Test Compatibility Kit
Total Cost of Ownership
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
Tecnologia da Informação
Universal Description, Discovery and Integration
Uniform Resource Locator
World Wide Web Consortium

WAR
WML
WSDL
WWW
XML
XSLT

Web ARchive
Wireless Markup Language
Web Services Definition Language
World Wide Web
eXtensible Markup Language
eXtensible Stylesheet Language Transformations
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O objetivo deste capítulo é servir como introdução ou resumo do que vem a seguir.
Serão abordadas questões como: objetivos gerais e específicos, motivação,
justificativa e a metodologia utilizada para realização deste trabalho.
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 2EMHWLYRV*HUDLV
Muito se ouve falar de HEXVLQHVV, B2B – %XVLQHVV WR %XVLQHV, B2C – %XVLQHV WR

&RQVXPHU, CRM – &XVWRPHU 5HODWLRQVKLS 0DQDJHPHQW, novas tendências e tecnologias

para a LQWHUQHW como novos canais a serem explorados para realização de negócios.

A globalização, a tecnologia da informação e a LQWHUQHW, inserem as organizações em
um cenário sem fronteiras, na qual a concorrência ao mesmo tempo que atravessa limites
geográficos, paradoxalmente coloca todos num mesmo universo, tornando os mercados
cada vez mais competitivos.
Neste sentido, torna-se cada vez mais necessário combinar as variáveis destas novas
tecnologias no planejamento estratégico das organizações, sejam elas públicas ou privadas.
Na avaliação destas novas tecnologias, é imprescindível considerar os altos custos
envolvidos, uma vez que as organizações demonstram uma preocupação constante com
redução de custos, para tornarem-se cada vez mais eficientes e competitivas, prova disto é
o “GRZQVL]LQJ”, “RXWVRXUFLQJ” de tecnologia e terceirização de mão de obra.
Cabe então a pergunta:
Existe alguma alternativa para uma organização fazer uso destas novas tecnologias

para a LQWHUQHW utilizando software livre de baixo custo?

Considerando o modelo de gestão no qual o foco das empresas tanto públicas como
privadas está voltado para a eficiência e resultado, o objetivo deste trabalho é:
Propor o uso de software livre, em ambientes ZHE, assegurando os mesmos ou
melhores padrões de eficiência e qualidade oferecidos por softwares proprietários
equivalentes.
Uma outra característica deste ambiente que contribui tanto para a melhora da
eficiência, qualidade e redução de custos é a diminuição do aprisionamento tecnológico, por
meio do uso de padrões abertos da indústria de software.
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 2EMHWLYRV(VSHFtILFRV

•

Proposta de ambiente ZHE com software livre JBoss.

•

Proposta baseada na plataforma padrão Java J2EE.

•

Demonstrar a arquitetura, os principais recursos e benefícios atualmente disponíveis
do ambiente proposto.

•

Analisar a alternativa de uso de padrões abertos como forma de reduzir o
aprisionamento tecnológico.

•

Roteiro de instalação, configuração e utilização do ambiente proposto.

•

Estudo de caso do ambiente proposto, implementado em uma organização.

•

Servir como referência para empresas públicas ou privadas que pretendam migrar ou

adotar o ambiente proposto como solução para servidores ZHE.
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 -XVWLILFDWLYD
Na conjuntura econômica do mundo atual, globalizado, onde imperam: redução de
custos, diferencial estratégico, alta competitividade, concorrência acirrada, alternativas que
gerem redução de custos, possibilitando o uso de padrões abertos gerando assim
independência de fornecedores e diminuindo o aprisionamento tecnológico são sempre
muito bem vindas.
A economia gerada utilizando software livre pode ser um grande diferencial
estratégico, devido aos elevados custos de licenças de software, principalmente softwares

especialistas como em ambientes ZHE.

Porém, é imprescindível não deixar de lado requisitos de qualidade importantes como:
robustez, segurança, portabilidade, interoperabilidade, produtividade e eficiência, criando
vantagens tanto para o setor público como privado.

 0RWLYDomR
No decorrer de sua trajetória profissional, o autor iniciou seus trabalhos com a LQWHUQHW
em 1997.
Desde então a importância da LQWHUQHW no negócio das empresas, seja como canal de
comunicação ou como ferramenta de negócio, ganhou destaque fazendo-o perceber quão
importante e elevados são os custos de desenvolvimento de qualquer produto para este
canal.
Após dar início ao mestrado no IPT, iniciou contato com uma abordagem voltada para
o lado gerencial, da engenharia de software e qualidade de software.
Procurou então unir as duas vertentes: LQWHUQHW e viabilidade de custos, com uso de

softwares livres para servidores ZHE e principalmente padrões abertos, para a realização
deste trabalho.
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Este trabalho segue as recomendações do documento “Guia para Elaboração do
Trabalho Final do Mestrado Profissional”, divulgado pelo IPT.
Para alcançar os objetivos propostos, este trabalho foi dividido em seis capítulos, dos
quais, os capítulos dois, três e quatro fazem uso da metodologia de pesquisa bibliográfica, e
o capítulo cinco faz uso da metodologia de estudo de caso, para analisar o uso da proposta
em um caso real.
No segundo capítulo, são abordados os principais conceitos, traçando uma linha do

início, evolução e estágio atual da LQWHUQHW, do software livre e do JCP - -DYD &RPPXQLW\

3URFHVV.

No terceiro capítulo, é feita uma análise do aprisionamento tecnológico, ciclo do
aprisionamento, “IHHGEDFNSRVLWLYR” e padrões.
No quarto capítulo, temos a proposta propriamente dita, onde os principais recursos

deste ambiente ZHE proposto são apresentados.

No quinto capítulo, temos o estudo de caso, cujo objetivo é demonstrar a experiência
de uma organização onde este ambiente já é utilizado.
No sexto capítulo, temos a conclusão e sugestões para futuros trabalhos.
Nos anexos, constam questões de ordem puramente técnicas como: instalação,

configuração e utilização do ambiente ZHE proposto, apresentação de ambiente para
desenvolvimento, além das principais licenças de software livre.
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Este capítulo visa contextualizar o leitor quanto ao assunto que é abordado neste
trabalho: a utilização de software livre especificamente em ambiente web utilizando a
plataforma Java em ambientes empresariais.
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 +LVWyULFRH(YROXomR
Podemos definir a LQWHUQHW como sendo um conjunto de computadores e redes ao
redor do mundo interconectados por meio do protocolo TCP/IP.
Neste sentido, se faz necessário um breve relato sobre a história do TCP/IP e da

LQWHUQHW.

Nos anos 70, o Departament of Defense ou DoD dos Estados Unidos encomendou a
pesquisadores da University of California em Berkeley e a uma empresa chamada BBN o
desenvolvimento de computadores mundiais para o DoD. Os objetivos originais do projeto
de pesquisa eram: desenvolver uma rede de computadores que funcionasse em vários
hardwares de computador, opera-se sobre diferentes meios de comunicação para ligar tanto
computadores individuais quanto redes de computadores e fosse robusta o bastante para
reconfigurar-se automaticamente no caso de falhas de rede.
De fato a LQWHUQHW atualmente faz exatamente isso: se uma grande parte da rede
desaparecesse devido a alguma falha massiva de hardware, o restante da rede
simplesmente encontra uma maneira de contornar a interrupção de serviço e continuar
trabalhando.
Os desenvolvedores de Berkeley conduziram o processo de forma que obtivessem a
permissão de redistribuir o software de rede e as especificações de seus protocolos escritos
de acordo com o contrato com o DoD. Quase ao mesmo tempo Berkeley estava
desenvolvendo sua própria versão revisada do software no sistema operacional UNIX que
ele tinha licenciado da AT&T. Ou seja, a rede TCP/IP foi introduzida no BSD UNIX, que a
seguir se tornou disponível para outras instituições acadêmicas também para fins de
pesquisa, pelo mero custo de uma fita de computador.
A larga distribuição destas fitas BSD para outros colegas, universidades e instituições

de pesquisa foi o início da LQWHUQHW.

Em 1989 enquanto trabalhava no CERN, Tim Bernes- Lee, um físico, formado em
Oxford, propôs um sistema de hipertexto global a que chamou de “:25/':,'(:(%”.
Em dezembro de 1990, ele desenvolveu um software que criava, pesquisava

e

recuperava documentos de hipertexto disponíveis para a pequena comunidade de cientistas
do CERN.
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Especificamente, Berners Lee inventou três coisas: primeiro, definiu o +LSHUWH[W

7UDQVIHU3URWRFRO conhecido por HTTP, segundo criou o 8QLIRUP5HVRXUFH/RFDWRU ou URL

e terceiro inventou o +LSHU7H[W0DUNXS/DQJXDJH o popular HTML.

A :RUOG:LGH:HE que Berners–Lee inventou precisava de todos os três elementos:
HTML para a criação e formatação de documentos, endereçamento URL para localização
de documentos e HTTP para transferência de documentos entre diferentes tipos de
computadores e redes.
No verão de 1991, Bernes-Lee colocou seu trio de programas na LQWHUQHW.
 $LPSRUWkQFLDGD,QWHUQHWHVHXHORFRPR$PELHQWH&RUSRUDWLYR
Segundo SCHWARTZ (1998) uma economia de mercado totalmente aberta só era

considerada possível em teoria no passado, a ZHE torna-a possível na pratica pela primeira

vez. A ZHE um mundo sem fronteiras, no qual o local físico que uma empresa faz negócios
é pouco importante, é considerada componente central da revolução digital.
Mesmo não sendo concebida pensando em aplicações transacionais a LQWHUQHW possui
ampla adoção do mercado e movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro (DERFLER,
2002).
Quando a ZHE começou a atrair a atenção como um meio para o comércio, as
previsões sobre os volumes de atividades de compra e venda que iriam ser realizadas no
“ciberespaço” pareciam não passar de sonhos irreais e grandiosos...
Aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana a ZHE está bem adaptada para ser a porta
de entrada do consumidor para uma ampla faixa de serviços.
Isto sem mencionar os benefícios de sua tecnologia que vão da facilidade de
distribuição, atualização de versões e acesso às aplicações. Apenas com um navegador

ZHE de qualquer lugar do planeta, com baixo custo é possível ter acesso a este mundo sem
fronteiras.

Já no ambiente corporativo as vantagens vão ainda mais além: ela possibilitou a
redução drástica dos custos de manutenção e configuração das estações de trabalho,
possibilitou novas formas de gerar acesso às aplicações legadas, integrando diversas

aplicações num único IURQWHQG, não necessita de estações de trabalho poderosas, pois todo
o processamento é feito no servidor.
Do outro lado do monitor estão as empresas que têm de um lado a oportunidade de
criar novos negócios e de outro o medo de perder seus antigos, interagindo sempre com
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variáveis dos prós e contras da sua utilização que basicamente se definem conforme Tabela
1.
7DEHOD3UyVH&RQWUDVGHDSOLFDo}HVSDUDDPELHQWH:HE

35Ï6
Acesso de qualquer local
Modelo de instalação e distribuição barato
Padrões abertos
Ampla adoção pelo mercado
Independência de ferramentas
Cliente leve

&2175$6
Componentes gráficos limitados
Alto custo de desenvolvimento
Ausência de mecanismos de
componentização
Atualização por página
Falta de persistência do estado das telas

Conceitualmente a LQWHUQHW não é a melhor tecnologia para a camada de
apresentação, mas comparada com as outras tecnologias ela é a que aproveita melhor a

LQWHUQHW em termos de distribuição (DERFLER, 2002).

Segundo SCHWARTZ (1998) confiança é a mercadoria mais valiosa da LQWHUQHW. As
empresas mais bem sucedidas no “ciberespaço” são as que estabelecem um forte senso de

confiança entre os consumidores gerando assim uma comunidade RQOLQH de interesse em
torno de suas marcas.

Ainda segundo SCHWARTZ (1998), em uma divisão geral pode-se dizer que ZHE é
motivada por quatro principais grupos:
•

2VFRQVXPLGRUHV: buscando surpresas, compras, emoções de baixo custo e
entretenimento.

•

2V FULDGRUHV GH FRQWH~GR: além da imagem, buscam

fazer dos sites

empreendimentos lucrativos.
•

2VYHQGHGRUHV de produtos a informações.

•

$V HPSUHVDV GH LQIUDHVWUXWXUD empresas de computador, de software, de
mecanismos de busca e pesquisa.

Tendo como base este contexto, o mercado eletrônico sem fronteiras da LQWHUQHW,
permite que todo negócio possa se tornar global com facilidade e custos mais baixos.
A ZHE permite que empresas pequenas ajam como se fossem grandes empresas e
empresas grandes como se fossem tão flexíveis e sensíveis como as pequenas
(SCHWARTZ, 1998).
O que há de mais poderoso na ZHE é que ela esta relacionada a serviço ao cliente,
venda direta de produtos, estabelecimento de diálogo com os clientes, e expansão da base
geográfica de um negócio.
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Este conjunto de fatores leva a ganhos operacionais muito grandes, agilidade nos
processos, prontidão no atendimento e ao fortalecimento da moeda mais forte no mundo
corporativo atual: a informação ágil e atualizada, pré-requisito para a sobrevivência na selva
do capitalismo.
 6RIWZDUH/LYUH
 $SUHVHQWDomR
Nos dias de hoje, não importa qual o porte da organização, se pública ou privada de
pequeno ou de grande porte, todas têm necessidade de utilizar programas de computadores
para auxiliar nos seus processos, gerando uma demanda considerável por softwares.
Sabe-se também que estes programas não são de baixo custo, fazendo com que
diversas organizações considerem inviável a aquisição ou atualização de softwares.
Fundamental e indispensável na maioria dos desenvolvimentos de processos básicos
ou não, executados ou administrados pelas organizações, o software muitas vezes utilizado
é um programa sem sua devida licença, fazendo com que algumas empresas incorram na
pirataria de software que é uma prática ilegal e tem seu combate intensificado como mostra
a Lei de Software no. 96091 de 19/02/98.
Para que esta prática ilegal não incorra nas organizações, um novo caminho surge
além do primeiro, que consiste em pagar pelas licenças de uso; é buscar no software livre a
alternativa de qualidade e de baixo custo.
As principais razões para esta opção ser colocada em prática, seriam:
Ter qualidade igual ou superior aos softwares pagos, ao ser analisado por
especialistas.
Poder ser instalado em quantas máquinas forem necessárias sem ter de pagar pela
licença.
Permitir o acesso ao código fonte, o que possibilita realizar programas de melhor
qualidade e fazer alterações que visem melhor adequar o programa às necessidades da
empresa e usuário.
Existem vários casos de sucesso de sistemas desenvolvidos com a filosofia de

Software Livre, como: *18/LQX[, a família de produtos da $SDFKH )RXQGDWLRQ dentre

1

A lei 9.609 de software pode ser encontrada em: http://www.mct.gov.br/legis/leis/9609_98.htm.
A lei 9.610 de direitos autoriais pode ser encontrada em:
http://www.mct.gov.br/legis/leis/9610_98.htm.
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muitos podemos destacar o servidor ZHE HTTP Server e o servidor de aplicação Jakarta
Tomcat, o servidor de aplicação JBoss do JBoss Group, as linguagens de programação Perl
e PHP, além de diversos outros sistemas, desde sistemas para automação de escritório
como Open Office até sistemas especialistas para banco de dados como PostgreSql.
 'HILQLomR
Duas entidades têm forte destaque na comunidade de software livre, são elas:
Free Software Foundation ou FSF e Open Source Initiative ou OSI, ambas possuem
uma boa definição do que vem a ser o termo Software Livre e o que um software ou
programa de computador precisa contemplar para ser considerado Software Livre.
Segundo a Free Software Foundation1, software livre é uma questão de liberdade, não
de preço, trata-se da liberdade de poder executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e
melhorar o software, mais precisamente quatro tipos de liberdades conforme Tabela 2:
7DEHOD7LSRGH/LEHUGDGH

/LEHUGDGH A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito.
/LEHUGDGH A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo.
Ter acesso ao código fonte é uma pré-condição para isto.
/LEHUGDGH A liberdade de distribuir cópias de forma a ajudar o vizinho.
/LEHUGDGH A liberdade de melhorar o programa, e liberar as melhorias para o público, de
forma que toda a comunidade se beneficie.
Ter acesso ao código fonte é uma pré-condição para isto.
Fonte: FSF
Um programa é considerado Software Livre se o usuário tiver todas estas liberdades.
A liberdade para usar um programa significa liberdade para qualquer pessoa ou

organização usar o programa em qualquer sistema de computador e qualquer que seja a
atividade.
A OSI - Open Source Initiative elaborou um documento2 que não é uma licença e sim
algo como uma especificação, composta por dez critérios transcritos na íntegra a seguir:
5HGLVWULEXLomR*UDWXLWD
A licença de distribuição não deve de maneira alguma restringir a nenhuma das partes
interessadas de vender ou ceder o software como componente de uma distribuição de um
software agregado contendo programas de várias fontes diferentes. A licença não deve
cobrar direitos de propriedades ou de taxas pela venda do programa.

1
2

KWWSZZZIVIRUJSKLORVRSK\IUHHVZKWPO acesso em janeiro de 2005.
KWWSZZZRSHQVRXUFHRUJGRFVGHILQLWLRQKWPO versão 1.9 - acesso em janeiro de 2005.
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)XQGDPHQWDomR Ao forçar a licença a exigir a redistribuição gratuita, eliminamos a
tentação de desfazer-nos de muitos ganhos de longo prazo, a fim de fazer algumas poucas
vendas imediatas. Se não fizéssemos isto, haveria muita pressão para a perda de
colaboradores.
&yGLJR)RQWH
O programa deve incluir seu código fonte e deve permitir a sua distribuição assim
como a distribuição em forma compilada. Quando o produto não for distribuído com o código
fonte, deve haver uma forma claramente anunciada de obter o código fonte, sem custo via

LQWHUQHW. O código fonte deve ser o recurso preferencial utilizado pelo programador para
modificar o programa. Não é permitido ofuscar deliberadamente o código fonte (ato de
embaralhar o código fonte). Também não são permitidas formas intermediárias como a
saída de um pré-processador ou tradutor.
)XQGDPHQWDomR É requerido acesso a um código fonte não ofuscado porque
entendemos que não se podem melhorar os programas sem modificá-los. Como nosso
objetivo é facilitar a evolução, exigimos que as mudanças sejam facilitadas.
7UDEDOKRV'HULYDGRV
A licença deve permitir modificações e trabalhos derivados e permitir distribuí-los sob
os mesmos termos da licença do software original.
)XQGDPHQWDomR A simples habilidade de ver o código fonte não é suficiente para
apoiar a revisão independente e a rápida seleção evolutiva. Para que a rápida evolução se
concretize, as pessoas devem ser capazes de realizar experimentos, distribuições e
modificações.
,QWHJULGDGHGRFyGLJRIRQWHGRDXWRU
A licença pode somente restringir a distribuição do código fonte em forma modificada
se ela permitir a distribuição de remendos “SDWFKV” junto com o código fonte original com o
objetivo de modificar o programa durante a compilação.
A licença deve permitir explicitamente a distribuição de software compilado a partir do
código fonte modificado. A licença pode exigir que trabalhos derivados tenham nomes ou
números de versões diferentes do software original.
)XQGDPHQWDomR Mesmo valorizando a melhoria e o progresso é entendido que
usuários tem o direito de saber quem é responsável pelo software que utilizam. Autores e

mantenedores têm direitos recíprocos de saber o que devem apoiar e proteger suas
reputações.
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Desta forma, uma licença de software livre deve garantir que a fonte esteja sempre
disponível, mas pode requerer que seja distribuída com o código fonte original com
remendos. Portanto, mudanças não oficiais podem ser colocadas à disposição, mas
imediatamente distinguíveis do código original.
1mRGLVFULPLQDUSHVVRDVRXJUXSRV
A licença não deve discriminar nenhuma pessoa ou grupo de pessoas.
)XQGDPHQWDomR A fim de maximizar o benefício do processo, a maior diversidade de
pessoas e grupos deve ter acesso igualitário aos softwares livres. Portanto, é proibido a
qualquer licença de software livre excluir qualquer pessoa do processo.
1mRGLVFULPLQDUFDPSRVGHLQWHUHVVH
A licença não deve restringir ninguém à utilização do programa em algum campo de
interesse específico. Por exemplo, a licença não deve restringir a utilização do programa em
algum negócio ou em atividades de pesquisa genética.
)XQGDPHQWDomR A principal intenção desta clausula é proibir armadilhas na licença
que previnam a utilização comercial de softwares livres. É desejado que usuários comerciais
integrem e não se sintam excluídos da mesma.
'LVWULEXLomRGDOLFHQoD
Os direitos vinculados ao programa devem ser ampliados a todos aqueles os quais o
programa é redistribuído, sem que haja necessidade que as partes levem a efeito uma
licença adicional.
)XQGDPHQWDomR Esta cláusula tem por objetivo proibir o fechamento do programa
por formas indiretas como a exigência de uma declaração de não divulgação.
8PDOLFHQoDQmRGHYHVHUHVSHFLILFDSDUDXPGHWHUPLQDGRSURGXWR
Os direitos vinculados a um programa não devem depender do que o referido
programa seja parte de uma distribuição de software especifica. Se o programa é extraído
daquela distribuição e usado ou distribuído nos termos da licença do programa, todas as
partes para as quais o programa é redistribuído devem ter os mesmos direitos que são
concedidos às pessoas que receberam o software original.
)XQGDPHQWDomR Esta cláusula visa prevenir alguns tipos de armadilhas de licenças.
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8PDOLFHQoDQmRGHYHUHVWULQJLURXWURVVLVWHPDV
A licença não deve impor restrições a outro software que é distribuído junto com o
software licenciado. Por exemplo, a licença não deve insistir que todos os outros programas
distribuídos no mesmo meio sejam softwares livres.
)XQGDPHQWDomR As pessoas que querem utilizar ou redistribuir softwares livres têm
direito de tomar suas próprias decisões sobre seu próprio software.
$OLFHQoDGHYHVHUQHXWUDTXDQWRjWHFQRORJLD
Nenhuma parte da licença deve ser atrelada a nenhuma tecnologia individual ou estilo
de interface.
)XQGDPHQWDomR Este critério visa especificamente licenças que requerem um gesto
explicito por parte do usuário para que seja estabelecido um contrato entre o licenciador e o
licenciante. Estes métodos podem conflitar com importantes meios de distribuição de
software como FTP, CD-Rom e espelhamento em sites.
Um produto só é considerado Software Livre se estiver de acordo com todos os
critérios da especificação sem exceção.
 +LVWyULFRH(YROXomR
Este resumo sobre os primórdios do Software Livre foi baseado em informações
obtidas de BRETTHAUER (2002), SALEH (2004), WHEELER (2002) e NUVOLARI (2004).
No início da era da informática todo software era livre, e programas de computador
eram trocados freqüentemente entre os desenvolvedores; os fornecedores de tecnologia
faturavam apenas com o hardware, os sistemas operacionais eram partes integrantes do
equipamento, o software era desenvolvido sob medida, basicamente desenvolvido por uma
equipe interna e específico para uma arquitetura, sempre que ocorria alguma evolução na
arquitetura, os aplicativos tinham que ser reescritos.
Richard Stallman é responsável pelo início do movimento de Software Livre.
Quando trabalhava como pesquisador no “AI Lab” - Laboratório de Inteligência Artificial
do MIT entre 1970 e 1980, utilizando um sistema operacional local chamado ITS –

,QFRPSDWLEOH 7LPHVKDULQJ 6\VWHP, ele tentou melhorar o GULYHU da impressora ODVHU, com

recursos que eles já possuíam, a empresa Xerox não forneceu uma cópia do código fonte,
também não conseguiu uma cópia com seus amigos porque eles haviam assinado um
contrato que os proibiam de liberar o código fonte.
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Posteriormente os sistemas de computadores utilizados no “AI Lab” foram
substituídos, tornando todos os programas desenvolvidos anteriormente obsoletos,
forçando-os a utilizar um novo e proprietário sistema operacional.
Segundo Stallman a idéia do software proprietário implica numa organização social
onde não é permitido às pessoas compartilharem conhecimento, não é permitido ajudar o
próximo e incita a competição ao invés da colaboração, por isto, ele acredita que todo
software deveria ser livre.
Foi então que Stallman começou a pensar em uma alternativa, surgindo então o
conceito de “Software Livre”.
Ele decidiu criar um sistema operacional completo com todas as ferramentas
necessárias como editor de texto, compilador e demais utilitários, que deveriam ser
compatíveis com o UNIX de forma que os programadores pudessem utilizá-lo sem ter que
aprender um novo sistema operacional, foi aí que surgiu o projeto GNU, que seria o nome
do seu sistema operacional, GNU é um acrônimo recursivo para “GNU’s Not UNIX”.
Em janeiro de 1984 ele saiu do MIT para iniciar o desenvolvimento do GNU. No início
de 1985, Stallman disponibilizou sem custo via FTP uma primeira versão de um editor
chamado GNU Emacs, no entanto, como alternativa para quem não pudesse acessar a

LQWHUQHW, ele enviava um pacote com uma fita por $150 dólares.

Em pouco tempo ele começou a receber de oito a dez pedidos por mês, o que permitia
que continuasse pagando suas despesas.
Com o tempo as pessoas começaram a questioná-lo sobre: ”O que você quer dizer
com “)UHH6RIWZDUH” se isto custa $150 dólares?”. O problema estava no sentido múltiplo da
palavra “)UHH” em Inglês. Um sentido se refere a preço e o outro a liberdade, palavras de
Stallman “Quando eu falo sobre Free Software eu me refiro à liberdade, não ao preço”.
Com o passar do tempo, o número de usuários que utilizavam o GNU Emacs
aumentou, e alguns destes começaram a enviar mensagens informando erros no código
fonte e oferecendo correções, outros enviavam um novo código fonte com novos recursos.
Stallman sempre que podia incorporava o código fonte enviado pelos outros.
Como o trabalho no GNU estava progredindo, Stallman precisava proteger seu
trabalho de ser utilizado em pacotes de software proprietário, para isto, ele desenvolveu o

conceito de “copyleft”, através de uma licença que ele chamou de GPL – *18 *HQHUDO

3XEOLF/LFHQVH, a primeira versão desta licença é datada de 1989, sendo a segunda e atual
de 1991.
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Stallman criou em outubro de 1985 a FSF - )UHH6RIWZDUH)RXQGDWLRQ, que é hoje a
principal organização dedicada à produção e à divulgação do software livre.
O objetivo era angariar fundos para dar continuidade ao projeto, promover a liberdade
de poder compartilhar e melhorar os softwares e apoiar o desenvolvimento e uso do GNU e
do “Software Livre” em geral. Com as primeiras doações ele contratou programadores para
escrever partes do GNU, como programas essenciais tais como: bibliotecas para linguagem

C, VFULSWV, entre outros.

Em 1991, Stallman e seus programadores já tinham quase tudo pronto para o GNU
exceto o “kernel” ou núcleo, sem ele, o projeto GNU não completaria por inteiro seu principal
objetivo, neste período Linus Torvalds um estudante universitário finlandês, havia liberado o
núcleo do Linux, assim, uniu-se o núcleo do Linux com os utilitários e programas do projeto
GNU nascendo assim o GNU-Linux.
Na primavera do 1997, um grupo de líderes da comunidade de software livre se
reuniu, entre eles: Eric Raymond, Tim O’Reilly, Larry Wall, Bruce Perens, Christine Peterson

entre outros, eles estavam preocupados que o termo “)UHH 6RIWZDUH” causava muita
confusão, principalmente às questões causadas pela associação da palavra “)UHH” com
custo e não com liberdade, então este grupo votou um novo termo, que fosse mais claro e
não causasse confusão, assim sendo, Christine Peterson sugeriu o termo “2SHQ6RXUFH” ou
“Código Aberto”, que foi aceito pelos demais. Nascia aí a Open Source Initiative ou OSI,
este grupo registrou o domínio “RSHQVRXUFH”, desenvolveu o certificado OSI, criou uma lista

de licenças que vai de encontro aos padrões definidos em sua certificação. Bruce Perens
criou então a primeira versão da definição de “RSHQVRXUFH” uma relação com dez itens que
um software precisa atender para ser considerado “RSHQVRXUFH” ou software livre.
O termo “RSHQVRXUFH” é hoje em dia muito utilizado, porém muitos não o consideram,
um deles o próprio Stallman, que nunca o aceitou, devido ao fato de Stallman e a FSF
serem mais ideológicos que a OSI.
Em relação ao sofware livre e sua evolução, com o passar do tempo, muitas
aplicações que inicialmente foram desenvolvidas para o Unix foram migradas para o GNU-

Linux, entre elas estão o servidor ZHE Apache; como resultado o Linux rapidamente foi

aumentando seu PDUNHWVKDUH no mercado de servidores.
 /LFHQoDV

De acordo com SALEH (2004), vários países do mundo entendem que a propriedade
intelectual de software é passível de proteção pelas leis de direitos autorais, da mesma
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forma que livros e músicas. Nos Estados Unidos é permitido patentear um software, no
Brasil não é permitido.
Os direitos autorais patrimoniais ou simplesmente “copyright”, tratam da negociação
da obra, e podem envolver questões de licenciamento a terceiros, comercialização, aluguel,
transferência de propriedade, acesso ao código fonte e estabelecimento de condições para
seu uso e alteração.
A criação da licença para “Software Livre” teve seu início com a FSF que objetivava
proibir que um software distribuído como “livre” fosse posteriormente tornado proprietário
através da lei de “FRS\ULJKW”, nascia aí o trocadilho “FRS\OHIW”.
Segundo WHEELER (2002), existem várias licenças para software livre, porém a
grande maioria utiliza uma das quatro principais licenças (GPL, LGPL, BSD e MIT), a OSI
se refere a estas quatro licenças como sendo as licenças clássicas para software livre.
Somente no SourceForge.net1, um dos maiores repositórios de software livre, existem
aproximadamente cem mil projetos de software livre ativos, destes sessenta e um mil e
quinhentos com algum tipo de licença definido conforme apresentado na Tabela 3.
Destes projetos, 88% utilizam as licenças GPL, LGPL e BSD. Por serem estas mais
representativas em termos de utilização, a seguir um resumo com as principais
características de cada uma delas, de acordo com informações obtidas de WHELEER
(2002), CHRISTOPH (2003) e SALEH (2004).
7DEHOD3URMHWRVHSHUFHQWXDLVSRUWLSRGHOLFHQoD
7LSRGH/LFHQoD
GPL - GNU General Public License
LGPL - GNU Library or Lesser General Public License
BSD - BSD License
Demais Licenças
Fonte: SourceForge.net

3URMHWRV
42.560
6.870
4.403
7.649

3HUFHQWXDO
69,22%
11,17%
7,16%
12,44%

As licenças descritas a seguir se encontram na íntegra nos anexos D, E e F
respectivamente.
 *3/
A licença GNU GPL “*HQHUDO3XEOLF/LFHQFH” é extremamente popular, foi criada pela
FSF em 1989, trata-se da primeira licença criada para software livre.
Tem o objetivo de garantir as liberdades definidas pela FSF, ou seja, garante acesso
ao código fonte, sendo assim possível alterá-lo e redistribuí-lo, contudo no momento em que
1

KWWSVRXUFHIRUJHQHWVRIWZDUHPDSWURYHBOLVWSKS"IRUPBFDW  acesso em março de 2005.
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lançar uma versão pública deste software o mesmo deve ser licenciado sob as mesmas
condições da GPL, de forma que o software resultante não se torne proprietário.
Ao contrário de software comercial, não existem restrições para sua utilização,
podendo ser utilizado em número indeterminado de máquinas.
Os principais termos da licença são: todos os trabalhos derivados devem
obrigatoriamente estar licenciados pela GPL, não permitindo a alteração das condições da
licença.
Além destes, algumas outras restrições merecem destaque como: todos os programas
devem vir acompanhados do código fonte, não existe qualquer garantia do funcionamento
do programa, ao modificar um programa deve constar quem e qual modificação foi feita
além de não retirar os créditos do trabalho de outros autores e caso o programa por algum
motivo não possa ser distribuído livremente o mesmo deve deixar de ser distribuído.
 /*3/
A licença LGPL “Library General Public License” também foi criada pela FSF,
especificamente para uso em componentes chamados bibliotecas. As bibliotecas são
coleções de funções usadas para produzir outros programas, não sendo necessário
reescrever ou duplicar código para tarefas comuns, de forma que o novo programa é uma
combinação de seu próprio código com o código da biblioteca utilizada.
Esta licença tem basicamente as mesmas restrições da GPL, exceto quanto ao
software que utiliza a licença LGPL não poder ser mudado para proprietário, mas a LGPL
permite que programas proprietários utilizem estas bibliotecas, com uma única restrição: que
o programa que a utiliza seja capaz de aceitar atualizações desta biblioteca livre.
Trata-se portanto de uma alternativa para que bibliotecas do projeto GNU pudessem
ser utilizadas em software comercial.
A FSF desencoraja a utilização dessa licença, ela é muito utilizada onde existe uma
parceria entre empresas de software proprietário e grupos de software livre como o projeto
OpenOffice e JBoss.
 %6'
A licença BSD ou %HUNHOH\ 6RIWZDUH 'LVWULEXWLRQ, foi criada pela Universidade de
Berkeley que desenvolveu o seu próprio sistema operacional Unix quando o mesmo passou
a ser comercializado pela AT&T.
Diferente da GPL com seu forte conteúdo ideológico, esta licença é bem menos
exigente que as anteriores, tendo como objetivo disponibilizar o desenvolvimento do
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software para a sociedade e ao mesmo tempo permitir que um financiador privado faça uso
da pesquisa para seus fins proprietários.
Qualquer pessoa pode alterar o programa e comercializá-lo como se fosse de sua
autoria, contanto que: preserve os devidos créditos, na redistribuição do código fonte deve
ser mantido o aviso de “FRS\ULJKW” original para identificar o autor, em caso de distribuição
em formato binário o “FRS\ULJKW” deve ser colocado na documentação e os nomes dos
autores originais ou subseqüentes não podem ser utilizados para promover versões de
sistemas derivados modificados.
 -DYD&RPPXQLW\3URFHVV±-&3
 $SUHVHQWDomR
De acordo com informações obtidas do site oficial do JCP1 e SOUZA (2002), o JCP é
uma organização criada pela empresa Sun Microsystems em 1998 e pelos primeiros
licenciados da tecnologia Java, com o objetivo de evoluir e manter a tecnologia Java aberta,
permitindo que haja competição e inovação no mercado, de forma a assegurar aos padrões
Java: estabilidade, compatibilidade e independência entre plataformas e fornecedores.
Com um processo aberto e participativo para o desenvolvimento de especificações da
tecnologia, implementações de referência e um conjunto de testes de compatibilidade, o
JCP tem mantido a constante evolução da plataforma Java em cooperação com a
comunidade ao redor do planeta.
O objetivo principal do JCP é assegurar um avanço constante da tecnologia Java
através de padrões abertos em um modelo de desenvolvimento comunitário.
O JCP continuamente expande o conjunto de especificações para suportar as
necessidades de desenvolvedores e empresas que dependem da tecnologia Java, no início
de 2005 o JCP tinha mais de 700 participantes corporativos e individuais, com mais de 200
especificações em desenvolvimento.
O JCP é um conjunto de fornecedores de tecnologia, líderes da indústria, organização
de usuários e contribuidores individuais, assim como entidades educacionais, governo,
entidades sem fins lucrativos e organizações de software livre, que criam e gerenciam o
processo e regras que asseguram o avanço e aprimoramento da tecnologia Java.
O modelo de desenvolvimento utilizado pelo JCP tem como propósito assegurar que
as melhores cabeças juntem-se e troquem informações e ajudem nas inovações. Pesquisa,

1

KWWSZZZMFSRUJ acesso em março de 2005.
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desenvolvimento e aplicações de novas tecnologias Java são integradas rapidamente
através do JCP, de forma a atender os anseios e necessidades da comunidade.
O próprio JCP está em constante mudança, com acordos com seus membros para
contemplar novos requerimentos de negócio e requisições da comunidade. A JSR 215 que
trata da evolução do próprio JCP que atualmente está na versão 2.6, visa aprimorar o
processo de criação de especificações e melhorar a transparência em todo o processo, visa
também dar maior visibilidade das informações, transparência nos processos, inclusão
pública e maior eficiência operacional.
Qualquer um, desde uma organização até um participante individual pode se tornar um

membro do JCP, desde que concorde com os termos do JSPA ou “-DYD 6SHFLILFDWLRQ

3DUWLFLSDWLRQ$JUHHPHQW´, o JSPA é um contrato ou acordo entre o pretendente a se tornar

um membro do JCP e a Sun, este acordo define o relacionamento, direitos e obrigações que
cada membro da comunidade tem com o desenvolvimento de tecnologias Java por meio do
JCP.
 3URFHVVRGH,QRYDomRH(YROXomR
As tecnologias J2SE, J2EE, J2ME, todas as APIs, a própria linguagem Java e a JVM
têm em comum o fato de serem definidas, mantidas, modificadas e evoluídas através do
JCP.
Entenda melhor como funciona o processo de inovação e atualização da tecnologia
Java, conforme Figura 1 e resumo explicativo a seguir:

)LJXUD&LFORGHLQRYDomRHHYROXomRGR-&3

)RQWH-&3

Os membros podem submeter idéias ao JCP, estas idéias são submetidas por meio de
uma JSR ou “-DYD6SHFLILFDWLRQ5HTXHVW´. Após a submissão, a JSR é conduzida seguindo
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um processo e ciclo padronizado de revisão, que pode resultar na aprovação e possível
implementação, conforme detalhe a seguir:
A JSR é submetida por um ou mais membros ao JCP, após a submissão o EC1 ou
“([HFXWLYH&RPPLWHH´ tem quatorze dias para avaliar a solicitação e votar pela continuidade
ou não da JSR. Neste momento é definido também o líder da especificação ou “(VSHF

/HDG”.

Uma vez aceita a JSR pelo EC, o próximo passo é o líder da especificação formar um

grupo de especialistas ou “([SHUW *URXS”, este grupo deve escrever a primeira versão da
especificação, com base nas informações constantes da JSR, não existe um prazo para isto,
porém uma vez pronto, os membros têm de trinta a noventa dias para fazer os comentários.
O grupo então revisa e refina o documento com base nos comentários dos outros membros.
O EC então vota pela continuidade ou não da especificação.
O próximo passo é a revisão pública, ou seja, a JSR é colocada na LQWHUQHW à
disposição de qualquer desenvolvedor ou empresa num período de 30 a 90 dias, para que
façam comentários a respeito da especificação. O líder da especificação e o grupo de

especialistas finalizam uma proposta final e a RI2 “5HIHUHQFH ,PSOHPHQWDWLRQ” juntamente
com o TCK3 “7HVW&RPSDWLELOLW\.LW´.
Feito isto, submete-se então a JSR mais uma vez a aprovação final do EC.
Se o EC aprovar a especificação, a JSR é colocada à disposição de toda a comunidade em
sua forma final, com a especificação, a RI e o TCK. Finaliza-se então o trabalho do grupo de
especialistas.
Após a finalização da especificação, novas JSRs de manutenção podem ser geradas,
para atualizar a especificação ou corrigir eventuais problemas na RI ou TCK.
Para entender melhor, SOUZA (2002) exemplifica bem a função do JCP com o
seguinte exemplo:
Uma especificação diz o que deve ser feito, enquanto uma implementação, diz como é
feito, por exemplo: uma tomada elétrica no Brasil deve ter dois furos redondos e dois
achatados, deve suportar “tantos” volts e determinada temperatura. Por outro lado cada
fabricante fornece sua própria implementação de uma tomada, feita com materiais, formas,

1

São dois comitês executivos, um cuida do J2SE e J2EE e o outro cuida do J2ME.
A “Implementação de Referência” serve para provar que a especificação pode ser implementada e é
funcional.
3
O “Conjunto de Teste de Compatibilidade” é utilizado para garantir que todas as implementações
funcionem e façam o que a especificação diz.
2
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cores e decorações diferentes, algumas mais baratas outras mais caras, porém todas
seguem o mesmo padrão definido na especificação.
Esta separação entre especificação e implementação permite a existência de um
mercado onde ninguém domina, e o consumidor pode escolher da forma que achar melhor.
 &RQVLGHUDo}HV3DUFLDLV
Basta olhar a história da humanidade e acompanhar a evolução de algumas de suas

principais criações, tais como: os protocolos de rede e até mesmo a própria LQWHUQHW para
notarmos que o desenvolvimento das mesmas ocorreu de uma forma padronizada,
colaborativa e aberta.
No caso da indústria de software, segundo COYLE (2002) padrões abertos são
padrões disponibilizados publicamente, de forma que qualquer um possa incorporar em
seus softwares podendo servir para vários propósitos tais como:
•

Interoperabilidade (comunicação entre sistemas ou suas partes).

•

A criação de uma IUDPHZRUN comunitária (deve determinar as regras, porém
não determinar como os sistemas manipulam os dados e informações).

•

Permitir que os usuários mudem de uma biblioteca ou sistema para outro.

Esta pode ser uma maneira de promover o desenvolvimento descentralizado e
principalmente demonstrar que padrões abertos devem facilitar a funcionalidade sem
suprimir a criatividade dos desenvolvedores de sistemas ou suas habilidades para alcançar
seus objetivos (COYLE 2002).
Alguns padrões são mais abertos que outros, de acordo com COYLE (2002) para um
padrão ser considerado aberto, ele precisa aderir a estes aspectos:
•

Qualquer um possa usar para desenvolver softwares ou funções.

•

Qualquer um possa participar de seu desenvolvimento e alterações.

•

Qualquer um possa ter acesso sem gastar uma fortuna.

•

Padrões que a indústria utiliza largamente.

Existem vários organismos internacionais de padronização, como: ISO - ,QWHUQDWLRQDO

6WDQGDUG2UJDQL]DWLRQ, NISO - 1DWLRQDO,QIRUPDWLRQ6WDQGDUG2UJDQL]DWLRQ, ANSI - $PHULFDQ

1DWLRQDO 6WDQGDUGV ,QVWLWXWH, W3C - :RUOG :LGH :HE &RQVRUWLXP, IETF - ,QWHUQHW

(QJLQHHULQJ7DVN)RUFH.
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A plataforma Java está muito bem representada neste contexto de padrões abertos e
desenvolvimento colaborativo por meio do JCP, cujo objetivo e filosofia se enquadram
perfeitamente com estas definições, o que sinaliza sua contínua evolução.
Somando-se a estes benefícios, há também o fato de o JCP ter um grande número de
parceiros que auxiliam no desenvolvimento dos padrões, segundo SHAPIRO & VARIAN
(1999), ter concorrentes como parceiros em um padrão pode dar aos clientes de hoje e de
amanhã a garantia de que não serão explorados quando retidos1.
O software livre também segue estes preceitos, uma vez que é desenvolvido de forma
aberta e colaborativa por milhares de desenvolvedores ao redor do mundo no estilo “Bazar”
descrito por RAYMOND (2001), segundo GOLDEN (2004), estes desenvolvedores são
basicamente voluntários sem remuneração, que ganham apenas reconhecimento,
notoriedade e respeito da comunidade em que atuam.
Ainda segundo GOLDEN (2004), o Software Livre oferece inúmeros benefícios como:
•

Encoraja a inovação; o custo baixo permite que as organizações desenvolvam
novas aplicações inclusive novas linhas de negócio.

•

Permite que as organizações enxuguem seus orçamentos.

•

Permite que as organizações reduzam seus custos de TI, possibilitando o
investimento em outras áreas do negócio.

Com a expansão da tecnologia, com o crescimento do HFRPPHUFH a pressão por
redução de custos se torna mais ameaçadora, fazendo com que as decisões das empresas
de tecnologia se tornem cada vez mais críticas. Assim compras cegas baseadas em hábitos
do passado podem se tornar um erro muito caro (CASTELLUCIO 2000).
A indústria de tecnologia dá sinais evidentes do sucesso e da importância do software

livre para seus negócios, segundo CASTELLUCIO (2000), empresas gigantes de KDUGZDUH

como IBM, Dell, Compaq, HP, todas apresentam um KDUGZDUH que roda num sistema
operacional Linux, além de Oracle, Corel, Sun Microsystem, IBM, Sybase, Informix, SAP
entre muitas outras companhias que migraram suas aplicações ou estão desenvolvendo
novas aplicações para o sistema operacional Linux de software livre.
De acordo com CASTELLUCIO (2000), a LQWHUQHW que é bem complexa e demanda
muito poder de processamento em servidores de rede roda e roda muito bem em software

livre. Se removidos os softwares livres que são utilizados na LQWHUQHW, mais da metade dos

1

A questão do aprisionamento tecnológica é descrita no capítulo III.
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sites deixariam de existir de acordo com netcraft.com, pois a linguagem de programação

PERL e o servidor ZHE Apache são muito utilizados.

Segundo BRETTHAUER (2002), a pergunta para muitos profissionais de TI mudou. Ao
invés de se perguntarem se vão utilizar ”Software Livre”, eles agora estão se perguntando
onde é possível utilizar.
Existem evidências da eficiência e qualidade do software livre, WHEELER (2002)
apresenta diversos artigos, notícias, estatísticas e comparações entre software livre e
proprietário, sendo que em vários casos o software livre ganha com folga em vários critérios
de qualidade e TCO.
O JBoss dentro deste contexto de “Software Livre” voltado para servidores de
aplicação, configura-se como uma excelente opção, pois trata-se de um produto robusto,
com muita qualidade, maduro, fundamentado em cima da plataforma padrão Java J2EE e
amplamente utilizado pelo mercado.
No âmbito do estado brasileiro, há uma forte tendência política para adoção de
software livre, segundo Hernani Dimantas em SILVEIRA (2003) e WHEELER (2002), paises
como Alemanha, França, China e Coréia já estabeleceram a utilização de software livre na
administração pública.
O deputado federal Walter Pinheiro em SILVEIRA (2003, pág. 278) diz o seguinte a
este respeito:
³2 HVWDGR QmR SRGH ILFDU UHIpP GH XPD WHFQRORJLD H GH XPD HPSUHVD TXH GHWpP
HVVH FRQKHFLPHQWR 1HVVH VHQWLGR IRL DSUHVHQWDGR D FkPDUD GRV GHSXWDGRV R
SURMHWR GH OHL QR  GH  TXHFRORFDR %UDVLOHP VLQWRQLD FRP D WHQGrQFLD
PXQGLDO GH DGRomR GRV SURJUDPDV GH OLYUH GLVWULEXLomR SHOR SRGHU S~EOLFR
SULRUL]DQGRRXVRGHVRIWZDUHOLYUHSHORHVWDGR´
No Congresso Internacional de software livre, realizado em São Paulo em 06/11/2004,
muito foi discutido sobre o tema “Software Livre”:

perspectivas, modelos de negócio,

viabilidade e principalmente recursos e possibilidades. Na ocasião, o governo brasileiro
através do MCT - Ministério de Ciência e Tecnologia entregou para a comunidade presente
o Guia Livre BRASIL (2004), neste guia constam: estratégias de migração para software
livre de forma planejada e gerenciada, com diretrizes e recomendações tanto técnicas como
administrativas de modo que a migração ocorra com sucesso.
O JBoss consta no Guia Livre BRASIL (2004) como opção de software livre para
servidores de aplicação baseado na plataforma Java, assim como várias referências a

aplicativos feitos em Java, tanto aplicativos GHVNWRS como para servidores.
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A opção do estado brasileiro em adotar software livre ou soluções abertas, evidencia a
maturidade e a confiança neste tipo de solução estratégica para qualquer negócio, público
ou privado.
Com o poder de influência que o Estado possui, com o passar do tempo isto pode
afetar o mercado de software, fazendo com que mais e mais pessoas e empresas passem a
utilizar este tipo de solução, segundo SHAPIRO & VARIAN (1999), o governo exerce um
papel muito forte na formação de massa crítica, de forma a promover a concorrência e a
inovação.
Em linhas gerais, o que foi discutido até agora pode motivar novos usuários e

empresas a utilizarem software livre, em especial no caso de software para LQWHUQHW: Java

com JBoss que é a proposta deste trabalho, para melhor exemplificar, a LQWHUQHW não
alcançaria o sucesso atual sem a subvenção inicial do governo.

26

&DStWXOR,,,



 $35,6,21$0(1727(&12/Ï*,&2

 ,QWURGXomR
Este capítulo abordará a questão do aprisionamento tecnológico, seus custos de troca
decorrentes, como ocorre e como reduzi-lo e abordará também a questão do “IHHGEDFN

SRVLWLYR” e a adoção de padrões.
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 $SULVLRQDPHQWR7HFQROyJLFR
O sistema operacional Microsoft Windows versus Macintosh, assim como VHS versus
Betamax e Nintendo versus Sega; em todos estes casos e em vários outros o que há em
comum é o fato de todos serem completamente incompatíveis. Esta incompatibilidade é
proposital e faz parte da estratégia destas companhias (COYLE 2002).
Qual é a estratégia destas companhias?
A resposta é simples, estas companhias tentam reter ou aprisionar seus clientes por
meio dos altíssimos custos de troca, proporcionados pelo aprisionamento tecnológico que as
companhias tentam ou impõem a seus clientes.
Como os clientes muitas vezes não compreendem o aprisionamento e os custos de
troca, estes ficam vulneráveis a comportamentos oportunistas por parte de seus
fornecedores.
Segundo SHAPIRO & VARIAN (1999), a essência do aprisionamento mostra que as
escolhas no futuro serão limitadas pelos investimentos de hoje, essas ligações diferem de
uma tecnologia para outra, porém são previsíveis.
Nas páginas seguintes, será discutido o aprisionamento tecnológico em si, sua
ocorrência e o que fazer para minimizá-lo.
 'HILQLomR
Segundo SANTOS (2001), o aprisionamento tecnológico “ORFNLQ´ é o processo de
dependência ao qual as organizações são submetidas ao fazerem a opção de uso de uma
determinada tecnologia. A dependência decorre da dificuldade associada à troca dessa
tecnologia por uma outra, em razão dos altos custos de troca “VZLWFKLQJFRVWV´ envolvidos.
Quando os custos de mudar de uma marca ou tecnologia para outra forem
substanciais, os usuários enfrentam o aprisionamento (SHAPIRO & VARIAN 1999).
As empresas constantemente fazem uso de softwares e tecnologias em seus
processos produtivos, como forma de melhorar sua eficiência, aumentar a competitividade e
alcançar seus objetivos. Por conta disto, em muitos casos ficam aprisionadas a estes
produtos e tecnologias bem como a seus respectivos fornecedores.
No momento de fazer a opção por estas tecnologias que dão suporte às suas
estratégias

as

empresas

entram

em

aprisionamento tecnológico (SANTOS 2001).

contato

com

esta

dependência

chamada
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Esta dependência ocorre por diversos fatores como: problemas de compatibilidade
com softwares que trocam informações, compromissos contratuais, usuários familiarizados e
treinados e demais fatores que serão discutidos a seguir.
No que se refere aos usuários, estes ficam retidos ou aprisionados ao fornecedor, e
muitas vezes com custos mais elevados se comparados a um produto equivalente de outros
fornecedores, esta situação só é favorável para o fornecedor que ainda induz ou obriga o
usuário a complementar seus produtos ou atualizá-los por uma versão mais nova, gerando
novos gastos.
Para ilustrar esta definição, podemos usar o exemplo da disposição das teclas dos
teclados. Trata-se do padrão QWERTY, segundo SHAPIRO & VARIAN (1999), a empresa
Type Writer o fez assim propositalmente por dois motivos: para que fosse possível digitar o
nome da empresa Type Writer somente pressionando as teclas da primeira fileira (com o
objetivo de impressionar os clientes na hora da venda) e para reduzir a velocidade de
digitação para evitar truncamento.
Hoje em dia não temos mais o problema do truncamento graças aos avanços
tecnológicos, existem outras opções de disposição de teclas nos teclados que são
consideradas mais eficientes, por exemplo, o padrão “Dvorak” com uma fileira com as
seguintes letras iniciais AOEUIDHTNS, que incluem as cinco vogais, este padrão é muito
utilizado por datilógrafos de velocidade.
Se o padrão Dvorak é mais eficiente, torna a digitação mais rápida que o padrão
QWERTY por que não mudamos todos os teclados para este novo padrão?
Exatamente devido aos altos custos de troca.
Quanto seria gasto para treinar todos os usuários, funcionários, toda uma população
usuária de computadores e máquinas de escrever, sem contar o tempo inicial que se
perderia de produtividade. Por este motivo, estamos todos aprisionados ao padrão
QWERTY, devido ao custo de troca, ou seja, custo de mudar de um produto, tecnologia,
fornecedor para um novo.
Os custos de troca medem a extensão do aprisionamento do consumidor a um
determinado fornecedor, e de acordo com SHAPIRO & VARIAN (1999) podem ser definidos
pela seguinte fórmula.
&XVWRVGH7URFD7RWDO  &XVWRVDUFDGRVSHORFOLHQWH
&XVWRVDUFDGRVSHORQRYRIRUQHFHGRU 
O aprisionamento não se aplica somente a clientes, mas também a fornecedores e
parceiros, os mesmos princípios utilizados para explicar o aprisionamento do cliente servem
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para explicar o aprisionamento de fornecedores e parceiros. Como exemplo, no caso de
parceiro, o que acontece se o mesmo quebrar ou for embora?
A dependência da tecnologia da informação em sistemas indica que as empresas têm
de focalizar não apenas seus concorrentes como também seus fornecedores e parceiros.
 5HFRQKHFHQGRR$SULVLRQDPHQWR
Para facilitar o reconhecimento do aprisionamento tecnológico e dos custos de troca
associados, SHAPIRO & VARIAN (1999) resumem numa classificação com sete tipos de
aprisionamento com seus respectivos custos de troca conforme Tabela 4.
O conhecimento destes padrões vai ajudar na identificação e antecipação do
aprisionamento assim como em suas implicações estratégicas.
7DEHOD7LSRVGH$SULVLRQDPHQWR[&XVWRVGH7URFD
7LSRGHDSULVLRQDPHQWR
Compromissos Contratuais
Compras de bens duráveis

&XVWRVGHWURFD
Indenizações compensatórias ou liquidadas.
Substituição de equipamento; tende a diminuir à
medida que o bem durável envelhece.

Treinamento em marca
específica

Aprender sobre um novo sistema, tanto o custo
direto quanto a perda de produtividade, tende a
aumentar com o tempo.

Conversão de dado para um novo formato, tende a
aumentar à medida que as coleções de dados
Informação e Banco de Dados aumentam ao longo do tempo.

Fornecedores especializados

Financiamento de novo fornecedor, pode aumentar
com o tempo se as aptidões forem difíceis de
encontrar ou manter.

Custos de busca

Custos combinados do comprador e do fornecedor,
incluem o aprendizado sobre a qualidade de
alternativas.

Quaisquer benefícios perdidos do fornecedor titular,
mais a possível necessidade de reconstruir o uso
Programas de Lealdade
cumulativo.
Fonte: SHAPIRO & VARIAN (1999)
 &RPSURPLVVRV&RQWUDWXDLV
Esta é a categoria mais explicita de aprisionamento, onde o cliente assume um
compromisso contratual para comprar de um único fornecedor.
Este tipo de contrato deixa o consumidor na mão dos fornecedores a não ser que o
preço seja especificado, ainda assim, muitos contratos permitem ajustes periódicos nos
preços e se as condições destes ajustes não forem bem claras, elas podem ir além do
preço. Não basta assinar um contrato com garantias de preço, pois os fornecedores podem
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manipular variáveis externas que indiretamente afetam os consumidores da mesma forma,
como qualidade de serviços, prazos, entre outros. Deve-se tomar cuidado com proteções
vagas e examinar com antecedência os aspectos não contratáveis dos produtos e serviços.
Para SHAPIRO & VARIAN (1999) a amplitude do aprisionamento depende da
natureza do contrato, por exemplo: o contrato tanto de exigências como de encomenda
mínima, limita o comprador a trabalhar exclusivamente com um único fornecedor, tais
exigências

e

compromissos

impossibilitam

que

o

comprador

desenvolva

novos

fornecedores, e em certos casos, com obrigações de compras mínimas mesmo sem haver
necessidade, ou seja, quanto mais rígido e restritivo for o contrato do fornecedor para com o
cliente maior será o seu aprisionamento. Este tipo de contrato deve ser evitado à medida do
possível.
Os custos de troca neste tipo de aprisionamento são relativos às indenizações por
quebra de contrato, quanto maior forem as indenizações, maior será o grau de
aprisionamento.
Novos fornecedores poderiam arcar ou dividir estes custos de troca, com o objetivo de
aprisionar mais à frente.
Para SHAPIRO & VARIAN (1999), ao negociar tais contratos, deve-se avaliar bem
seus termos, condições e durações, antecipando os custos de troca e opções após o
término do contrato.
 &RPSUDVGH%HQV'XUiYHLV
A compra de bens duráveis, ou seja, que possuem uma longa vida útil, geralmente
está atrelada a investimentos elevados, criando assim uma nova categoria de
aprisionamento, pois devido ao investimento realizado torna-se difícil a troca por um outro
equipamento em um curto período de tempo.
Em muitos casos os consumidores ficam retidos a um único fornecedor quando

necessitam de produtos adicionais, por exemplo: cartuchos de impressora e WRQQHU para
máquinas copiadoras, estes fornecedores têm boa parte de seus lucros em atividades de
pós-venda.

O avanço da tecnologia ou até mesmo para o bem durável acompanhar as
necessidades do cliente, muitas vezes obriga a substituição em curto espaço de tempo.
A existência de um mercado que negocie o equipamento usado diminui o grau de
aprisionamento, assim, os fornecedores rivais reduzem os custos de troca ao aceitarem o
equipamento usado como entrada para aquisição de um novo equipamento.
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Se o bem durável se depreciar com muita velocidade, os custos de troca tendem a cair
à medida que o bem durável deprecia, isto ocasiona um baixo nível de aprisionamento.
O aprisionamento também é reduzido à medida que o tempo de vida do bem durável
vai chegando ao fim, nestes casos, os fornecedores esforçam-se para que o cliente atualize
seu equipamento podendo oferecer atrativos de forma a mantê-lo aprisionado.
Para SHAPIRO & VARIAN (1999) o OHDVLQJ ou aluguel no lugar da compra, surge
como formas eficientes para redução dos custos de troca e consequentemente do
aprisionamento.
Uma boa forma para evitar que os preços aumentem no decorrer do contrato, é forçar
maiores benefícios no pré-venda do que no pós-venda, por exemplo: a garantia de troca de
peças e serviços de manutenção.
O consumidor pode ficar aprisionado tanto à tecnologia como ao fornecedor. Ao
comprar um bem durável deve sempre avaliar suas necessidades futuras, por exemplo,
verificar a existência de fornecedores de produtos adicionais ou complementos. o
aprisionamento diminui quanto mais fornecedores para produtos adicionais existirem, pois
bens duráveis quase sempre requerem compras adicionais.
Por bens duráveis entende-se também software com alto valor de aquisição, por
exemplo, softwares especialistas como ERP ou servidores de aplicação. Grande parte das
regras discutidas até agora também são válidas para softwares.
 7UHLQDPHQWRHP0DUFD(VSHFtILFD
Este tipo de aprisionamento ocorre quando se treina os usuários numa marca
específica, isto aumenta a dificuldade para adoção de uma nova marca, pois no caso de
troca, será necessário treinar novamente todos os usuários envolvidos, sem mencionar o
tempo e recursos gastos.
Os próprios bens duráveis na maioria das vezes requerem treinamento, e com o
passar do tempo os custos de troca tendem a aumentar, à medida que os usuários se
familiarizam.
Quanto maior for o tempo de uso de um determinado produto e mais especialistas os
usuários forem, maiores serão os custos de treinamento, consequentemente maiores serão
os custos de troca e o grau de aprisionamento.
Para ilustrar o treinamento em software, por exemplo, o pacote de automação de
escritórios da Microsoft Office, devido a quantidade de recursos, muito tempo e dinheiro são
gastos para que os usuários se familiarizem com o produto, para complicar, a cada versão a
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Microsoft acrescenta uma enorme quantidade de recursos, o que requer mais treinamento,
contudo este aprendizado é mais rápido em usuários já familiarizados com o produto.
Para SHAPIRO & VARIAN (19999) uma forma de reduzir o aprisionamento com
treinamento em marca específica é o treinamento genérico. Em caso de produtos
padronizados isto é perfeitamente possível, quanto maior for a similaridade entre produtos
equivalentes menores serão o aprisionamento e os

custos de troca envolvidos com o

treinamento. Esta é a estratégia adotada pelos “Softwares Livres” como no caso do Open
Office, que é bem semelhante além de conseguir ler e salvar arquivos no formato Office da
Microsoft.
Os servidores de aplicação J2EE são outro bom exemplo, como todos seguem a
especificação da Sun, também são bem parecidos, ambos contemplam uma grande
quantidade de recursos em comum, o que facilita o treinamento e a migração ou troca por
um novo produto.
 ,QIRUPDomRH%DQFRGH'DGRV
Este tipo de aprisionamento ocorre quando se tem uma grande quantidade de dados e
informações armazenados em um formato específico, os custos de troca ocorrem quando há
a necessidade de migrar estes dados ou informações para outro hardware ou software para
armazenar e gerenciar estas informações.
Quanto maior for a quantidade de dados e informações e a dificuldade de migrar para

um novo KDUGZDUH ou um software melhorado, maior será o aprisionamento e os custos de
troca envolvidos.

Antes de fazer a migração deve-se analisar quais os custos de transferência dos
dados e qual o risco de se perder informações.
No caso de software os dados aumentam ao longo do tempo, e com a evolução
constante da tecnologia cada vez mais as aplicações realizam um número maior de
transações, o que aumenta ainda mais o volume de dados e informações armazenadas.
Para SHAPIRO & VARIAN (1999) as estratégias dos fornecedores variam entre elevar
ou diminuir os custos de troca do consumidor e capitalizar a diferença entre formatos
proprietários e padronizados. Ainda segundo SHAPIRO & VARIAN (1999) uma forma de
reduzir este tipo de aprisionamento é utilizar na medida do possível formatos e interfaces
abertas e padronizadas como forma de permitir a concorrência entre produtos compatíveis.
Outra forma de evitar este tipo de aprisionamento e reduzir os custos de troca é procurar
produtos que consigam ler e gravar dados no formato dos produtos do concorrente,
facilitando assim a migração de uma plataforma para outra.
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Existem vários exemplos nos quais este tipo de aprisionamento ocorre, tais como:
usuários que possuíam uma grande quantidade de discos de vinil e tiveram que mudar para
o CD, recentemente a transição das fitas de vídeo cassete para o DVD. Em ambos os
casos, os aparelhos modernos dos novos formatos não suportavam o formato anterior,
gerando um elevado custo de troca para estes consumidores.
 )RUQHFHGRUHV(VSHFLDOL]DGRV
Este padrão de aprisionamento ocorre quando se adquire equipamentos ou softwares
muito especializados, em que muitas vezes somente um único fornecedor ou fabricante
pode atendê-lo, devido ao alto grau de especialização, sem opções, torna-se dependente
deste único fornecedor.
A situação se agrava ainda mais quando não há fornecedores alternativos, segundo
SHAPIRO & VARIAN (1999) os custos de troca dependem da oferta de produtos
(equipamento ou software) compatíveis no futuro.
Ao adquirir produtos de um único fornecedor, o cliente torna-se dependente do
fornecedor no futuro. Durante a próxima rodada de compras o fornecedor atual terá
vantagens obtidas com o aprisionamento e a falta de opções aumentará os custos de troca.
Deve-se evitar esta alternativa, pois o fornecedor também a conhece.
Para SHAPIRO & VARIAN (1999) uma boa forma de evitar este tipo de
aprisionamento é fazer o que eles chamam de duplicidade de fontes, ou seja, adquirir
produtos que possam ser comprados de mais de um fornecedor, e preferir os que possuam
também acessórios e suplementos compatíveis para as necessidades futuras.
Outro cuidado que os compradores devem ter é a capacidade de

prever estas

situações e rever suas necessidades, visando um melhor acordo com seus fornecedores.
 &XVWRVGH%XVFD
Este tipo de aprisionamento ocorre quando há a necessidade de procurar por um novo
fornecedor ou cliente.
Estes custos podem em um primeiro momento parecer pequenos, contudo, os custos
e o tempo gasto na busca são altos.
Por exemplo, para procurar um novo fornecedor a questão psicológica tem um peso
elevado, pois existem hábitos enraizados, os riscos associados na escolha do novo
fornecedor, por exemplo: nunca se sabe se está realizando o melhor negócio, se este novo
fornecedor é confiável, se tem qualidade, se cumpre prazos. É difícil afirmar que não se terá
problema com o novo fornecedor e com seus produtos e serviços. Já para o fornecedor
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procurar um novo cliente, este deve arcar com gastos promocionais, campanhas de

PDUNHWLQJ, criar atrativos, programas de incentivo e a incerteza de lidar com novos clientes
que podem não honrar com seus compromissos, por exemplo.
Para SHAPIRO & VARIAN (1999) os custos de busca dependem do tempo e dos
gastos envolvidos na localização do novo fornecedor ou cliente. Sendo assim, quanto mais
dispendiosa for a busca de um novo fornecedor ou cliente, maior será o aprisionamento e os
custos de troca envolvidos.
 3URJUDPDVGH/HDOGDGH
Para SHAPIRO & VARIAN (1999) esta categoria de aprisionamento pode ser chamada
de “aprisionamento artificial”, pois se refere puramente a estratégias empresariais.
Estes programas de lealdade, visam reter ou fidelizar os clientes por meio de prêmios,
bônus, descontos e benefícios mediante a compras repetidas, os mais conhecidos são os
programas de milhagem, descontos cumulativos como “na compra de dez ganha um”,
descontos com compras casadas ou amarradas a outros produtos, entre tantos outros
exemplos.
Os custos de troca decorrentes deste tipo de aprisionamento estão relacionados com
a possibilidade de perda dos prêmios ou bônus oferecidos por sua fidelidade, por exemplo,
se um determinado cliente tiver quinze mil milhas em um programa de milhagem (ele precisa
de vinte mil para ganhar uma viagem) e por algum motivo ele optar por mudar de companhia
aérea, ele perderá estas quinze mil milhas. Outro exemplo seria no caso em que uma
empresa compra determinado produto, como um software, em que ganhará descontos com
novas compras, se este cliente por algum motivo precisar mudar de fornecedor perderá
estes descontos.
Em todos estes casos, ou o cliente assume a perda (custo de troca do cliente) ou o
novo fornecedor os cobre (custo de troca do fornecedor) por meio de diversos incentivos e
vantagens, de qualquer forma sempre haverá o custo de troca e o aprisionamento
consequentemente, uma vez que o cliente pensará bem antes de mudar de produto e
fornecedor, devido às perdas destes benefícios.
Este não é o único problema com este tipo de aprisionamento, o que ocorre também é
que os clientes são induzidos a gastarem cada vez mais, e em muitos casos, somente para
ganharem estes bônus ou benefícios.
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 2&LFORGR$SULVLRQDPHQWR
O aprisionamento origina-se quando um investimento é feito e necessidades são
realizadas, ocorrendo de forma dinâmica de maneira diferente ao longo do tempo, conforme
demonstra SHAPIRO E VARIAN (1999) na Figura 2, o que eles denominam de “Ciclo do
Aprisionamento”.

)LJXUD&LFORGR$SULVLRQDPHQWR

)RQWH6+$3,52 9$5,$1  

As pessoas não nascem aprisionadas, ficam em virtude de suas escolhas, neste
sentido, segundo SHAPIRO & VARIAN (1999) o aprisionamento se inicia pela “Seleção da
Marca” conforme a seguir:
6HOHomR GD0DUFD: Quando o cliente escolhe uma nova marca, que pode ser desde
aquisição de um equipamento, software, parceiro ou fornecedor. Neste momento o cliente
não tem preferência por nenhuma marca, mas assim que escolher uma, o ciclo se inicia, e
na próxima volta do ciclo suas condições não serão tão favoráveis como agora.
([SHULPHQWDomR Quando o cliente utiliza ativamente e testa a nova marca usufruindo
as vantagens e incentivos recebidos.
(QWULQFKHLUDPHQWR Nesta fase, o cliente deixou de experimentar e passou a
acostumar-se com a nova marca desenvolvendo até uma preferência por ela, e talvez fique
retido fazendo investimentos complementares. Os fornecedores tentam prolongar ao
máximo esta etapa.
$SULVLRQDPHQWR Quando os custos de troca se tornam altos demais o cliente entra
na fase de aprisionamento. Neste momento, os custos de troca são com certeza maiores
comparados com a última vez que percorreu o ciclo, e desta vez não ocorrerá de forma livre,
pois pode haver contratos com fornecedores, os usuários já estarão acostumados, existirão
arquivos de dados em formatos específicos entre outros fatores que dificultam a migração
para outras marcas ou tecnologias.
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O cliente volta ao ponto inicial quando começa considerar novas marcas ou produtos
substitutos.
 0LQLPL]DQGRR$SULVLRQDPHQWR
Segundo SANTOS (2001), ao observar o aprisionamento de um modo mais crítico,
percebe-se que não se pode evitá-lo por completo.
A melhor estratégia para minimizá-lo é antecipar todo o ciclo do aprisionamento, desde
o início. Não tem jeito, sempre haverá a necessidade de trocas, e os custos como
conseqüência, neste caso, o melhor a fazer segundo SHAPIRO & VARIAN (1999) é:
•

Identificar e medir o aprisionamento.

•

Antecipar as mudanças assim como futuros custos de troca.

•

Negociar com firmeza.

Antes de adquirir um produto ou tecnologia, deve-se sempre negociar com firmeza,
sem se preocupar com economias atuais, deve-se olhar para frente visualizando o ciclo

completo do aprisionamento e não se iludir com benefícios como: descontos em KDUGZDUH,
garantias extensas como suporte etc.

Desconfiar sempre dos benefícios vagos oferecidos e manter sempre as opções
abertas, ou seja, ter sempre outras opções em vista.
Uma boa solução também é utilizar na medida do possível produtos, tecnologias e
soluções padronizadas, tomando cuidado com soluções proprietárias.
Por exemplo, na aquisição de um novo banco de dados, tentar prever
incompatibilidades com formatos de arquivo, migração dos dados do banco de dados antigo
para o novo, se existe mão de obra qualificada no mercado, treinamento de usuários, se
existe um suporte eficiente, garantia do processo de evolução entre outras coisas.
Segundo SANTOS (2001) a avaliação destes custos de troca antes que ocorra o
aprisionamento é de muita valia para as organizações ao longo do caminho. O
conhecimento desses padrões ajuda a identificar e antecipar o aprisionamento, avaliar os
custos de troca envolvidos e planejar uma estratégia para os efeitos do processo.
De acordo com SHAPIRO & VARIAN (1999) deve-se sempre buscar vantagens de
forma a conseguir o melhor acordo possível, e o melhor momento para fazer isto é no início
das negociações ou no início do ciclo. Por exemplo:
Demonstrar para o fornecedor todos os custos de troca decorrentes da aquisição,
como: treinamentos, custos de interrupção, transformação de dados etc.
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Dar evidências que o sistema atual funciona bem e ainda será utilizado por um bom
tempo.
Fazer o fornecedor entender que se trata de um cliente especial, devido ao porte da
empresa, ou porque novas compras serão feitas, ou por indicações a futuros clientes.
Alguns benefícios e vantagens que podem ser obtidos com a aplicação destes
recursos nas negociações são: descontos gerais, hardware, garantia extensa, suporte na
troca, garantias de serviço, suporte e atualizações se possível grátis por um tempo.
Contudo, não se deve iludir com estes benefícios e deve-se manter sempre os olhos
voltados para todo o ciclo do aprisionamento.
Segundo SHAPIRO & VARIAN (1999) e SANTOS (20001) deve-se estabelecer uma
segunda fonte de fornecimento para a qual se pode mudar com facilidade, a troca de
fornecedor pode ser cara em curto prazo, mas pode compensar em longo prazo.
Outra estratégia semelhante consiste em escolher sempre, na medida do possível,
sistemas abertos, desde o início, de modo a não ficar preso a um único fornecedor.
Segundo SANTOS (2001) devemos estar sempre atentos ao perigo da escalada
furtiva do aprisionamento, que poderá crescer à medida que se comprem mais
equipamentos ou que mais dados em determinados formatos proprietários sejam
armazenados.
 )HHGEDFN3RVLWLYR
Segundo SHAPIRO & VARIAN (1999), a importância do “IHHGEDFN SRVLWLYR” para o
mercado de tecnologia está no conceito de redes. Nas redes reais as ligações entre os nós
desta rede são feitas de forma física, como linhas aéreas, trilhos de trem ou fios de telefone,
nas redes virtuais esta ligação é feita de forma invisível. Estamos na mesma rede de
computadores se pudermos utilizar o mesmo software e compartilhar os mesmos arquivos.
Este conceito fica mais claro quando SHAPIRO & VARIAN (1999) afirmam que as
redes reais ou virtuais têm uma característica econômica fundamental, pois o valor de ligarse a uma rede depende do número de outras pessoas já conectadas a ela.
Quanto mais indivíduos fizerem parte de uma rede, maior será o seu sucesso e
consequentemente seu crescimento, pois novos indivíduos passarão a fazer parte desta
rede impulsionados pelo poder do “IHHGEDFNSRVLWLYR´.
Para ilustrar melhor, isto fica claro a partir da análise do sucesso do sistema
operacional da Microsoft o Windows, como este possui uma enorme base de usuários que
fazem parte de sua rede, torna-se sempre uma grande opção a ser considerada por novos
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usuários, tanto para quem procura aprender a utilizar um sistema operacional, como para
quem procura ministrar cursos e por decorrência disto para as empresas, devido a facilidade
de encontrar pessoas que o conheçam. Neste caso, o êxito levou o Windows ao “ciclo
virtuoso” ou “IHHGEDFNSRVLWLYR´ ao tornar sua rede mais forte.
Sintetizando segundo SHAPIRO & VARIAN (1999), o sucesso gerou mais sucesso,
que é a essência do “IHHGEDFNSRVLWLYR´.
O “IHHGEDFN” não age apenas de forma favorável, se um produto for visto a caminho
do fracasso, o poder do “IHHGEDFN´ será sua destruição.
Para ilustrar melhor, isto fica claro a partir da análise do navegador ZHENetscape, que
com a perda de usuários para o Internet Explorer viu o número de usuários integrantes de
sua rede reduzir-se a um número insignificante. Neste caso a Netscape entrou no “ciclo
vicioso” do “IHHGEDFN´ ou “IHHGEDFNQHJDWLYR´.
Segundo SHAPIRO & VARIAN (1999) o “IHHGEDFN SRVLWLYR´ fortalece o forte e
enfraquece o fraco, levando a resultados extremos como o domínio do mercado por uma
única empresa ou tecnologia.
Para entender melhor o conceito de “ciclo virtuoso e vicioso” a Figura 3 mostra uma
curva em que a parte superior direita da curva mostra o ciclo virtuoso, na qual produtos
populares com muitos usuários compatíveis, tornam-se cada vez mais valiosos para todos
os usuários. Ao passo que a seta na parte inferior esquerda da curva representa o ciclo
vicioso, o qual mostra que o produto perde valor à medida que seus usuários o abandonam;
alguns usuários continuam utilizando este produto, por conservadorismo, questões de
preferência ou devido aos altos custos de troca.
Resumidamente este gráfico demonstra uma curva de “Popularidade x Valor”, ou seja,
quanto maior for a popularidade de uma empresa ou produto, maior será o valor para os
usuários desta rede, atraindo cada vez mais novos participantes, agora quanto menor for a
popularidade, menor será o seu valor e um menor número de usuários se interessarão em
participar desta rede, levando-a em casos extremos ao desaparecimento.

39

)LJXUD&XUYDGRFLFORYLUWXRVRHYLFLRVR

)RQWH6+$3,52 9$5,$1  

Segundo SHAPIRO & VARIAN (1999), quando duas ou mais empresas competem em

um mesmo mercado em que há uma forte atuação do “IHHGEDFN SRVLWLYR´, somente uma

vence e pouco provavelmente todas sobreviverão, ao extremo, o “IHHGEDFN SRVLWLYR´ pode
levar ao que eles chamam de “o vencedor leva tudo”, situação na qual uma única empresa

ou tecnologia se destaca em relação às demais, assim o “IHHGEDFN SRVLWLYR´ acaba por
fortalecer o mais forte e enfraquecer o mais fraco, como ilustrado na Figura 4.

)LJXUD)HHGEDFN3RVLWLYR

)RQWH6+$3,52 9$5,$1  

A Figura 4 demonstra um caso na qual duas tecnologias brigam ao longo do tempo por
um mercado, ambas estão na zona de batalha que está próximo a 50%. Quando uma
tecnologia que parte de 60% do mercado, e cresce até perto de 100% (vencedor), ao passo
que a outra tecnologia que começa com 40% cai para 10% (perdedor).
Isto ocorre devido ao forte desejo dos usuários de participarem da rede que por fim
vencerá.
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O “IHHGEDFN SRVLWLYR´ segue um padrão previsível de crescimento de curva em “S”,
conforme Figura 5 de acordo com SHAPIRO & VARIAN (1999) com três fases: no início,
durante o lançamento é plano, depois tem uma decolagem impulsionada pelo “IHHGEDFN

SRVLWLYR´ e por último, um nivelamento, quando atinge a saturação.

)LJXUD'LQkPLFDGHDGRomR

)RQWH6+$3,52 9$5,$1  
Para entender melhor este conceito, vamos analisar o caso de sucesso da

comunidade de usuários “Orkut1”. Trata-se de uma comunidade de relacionamento, onde é
possível localizar amigos e comunidades, com um universo de possibilidades. No Brasil o
“Orkut” teve um crescimento enorme num curto prazo de tempo, isto porque à medida que a
rede ia crescendo maior era o interesse por novos usuários de integrá-la, para que
pudessem trocar mensagens, encontrar velhos amigos, fazer parte de comunidades, e até
mesmo por questão de “VWDWXV”, entre muitas outras razões.
Quando um participante afeta o outro, como é o caso dos usuários da rede do “Orkut”,
SHAPIRO & VARIAN (1999) define este movimento como exterioridades de rede, que faz
surgir o “IHHGEDFNSRVLWLYR´.
Nem todos os mercados de infra-estrutura da informação são dominados pela força do

“IHHGEDFN SRVLWLYR´, muitas empresas competem em um mesmo mercado ao adotarem ou
aderirem a um mesmo padrão amplamente aceito (SHAPIRO & VARIAN 1999).

Como exemplo temos o mercado de servidores de aplicação J2EE, como todos os
concorrentes deste mercado seguem o padrão definido pela empresa Sun Microsystems
especificado pela plataforma Java J2EE todos podem competir. O “IHHGEDFNSRVLWLYR´ neste
caso, pode agir como um influenciador, nos casos de servidores de aplicação com bastante
popularidade ou nos casos de servidores de aplicação de “software livre” com boa qualidade
e aceitação pelo mercado como o JBoss.

1

KWWSZZZRUNXWFRP
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 (VWUDWpJLDGD(YROXomRH5HYROXomR
Como pode uma tecnologia ter êxito no mercado e outra não?
Como uma tecnologia entrar no ciclo virtuoso em vez de no ciclo vicioso?
Como determinadas tecnologias fazem funcionar a seu favor as exterioridades de
rede?
SHAPIRO & VARIAN (1999) apresentam duas abordagens para lidar com o problema
da inércia do consumidor causada pelo aprisionamento tecnológico e pelo “IHHGEDFN

SRVLWLYR´, estas estratégias são a da evolução e revolução, eles a definem da seguinte
forma: a estratégia da evolução possibilita um caminho suave para a migração
proporcionado pela alta compatibilidade, já a estratégia da revolução oferece um
desempenho maior conforme pode ser percebido na Figura 6.

)LJXUD'HVHPSHQKR[&RPSDWLELOLGDGH
)RQWH6+$3,52 9$5,$1  

O que é melhor para o consumidor? Um resultado com muito desempenho e com
pouca ou nenhuma compatibilidade, ou um resultado de alta compatibilidade que reduzirá os
custos de troca com melhorias limitadas em alguns casos?
A Figura 6 demonstra exatamente isto, o canto esquerdo representa a abordagem da
evolução e o direito à abordagem da revolução.
Resumindo, quanto maior for a “Evolução” maior será a compatibilidade e menor será
a performance e inovação, de tal forma que quanto maior for a “Revolução” maior será a
performance e inovação e menor será a compatibilidade.
(VWUDWpJLD GD (YROXomR Visa facilitar a migração dos usuários para a nova
tecnologia, através de táticas como compatibilidade, que diminuem o aprisionamento
tecnológico e consequentemente os custos de troca, esta estratégia porém, pode abrir
mercado para que produtos revolucionários atraiam novos consumidores, pois compromete
o desempenho e inovações para assegurar compatibilidade.
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Esta estratégia é bastante utilizada por “softwares livres”, como o conjunto de
ferramentas para automação de escritório Open Office1, que tem compatibilidade com o
produto Office da Microsoft.
(VWUDWpJLDGD5HYROXomR Trata-se de uma estratégia de ruptura, na qual um número
elevado de melhorias e alto desempenho é apresentado, quem adota esta estratégia tende
a instigar os usuários pioneiros e amantes da tecnologia, como especialistas da área, com a
esperança que estes consigam influenciar a massa, ampliando assim gradativamente sua
rede de usuários.
Esta estratégia é bastante arriscada pois não se pode prever se o mercado aceitará ou
não a nova tecnologia, por conta dos altos custos de troca.
Esta estratégia é bastante utilizada por fabricantes de vídeo games, que sempre
apresentam revoluções, porém sem nenhuma compatibilidade.
 8PD4XHVWmRGH3DGUmR
A questão da compatibilidade e padrão são assuntos antigos, desde que os seres
humanos começaram a usar a linguagem falada e conhecer múltiplas linguagens, por
exemplo, o esperanto, que foi uma tentativa de criar um padrão de comunicação
internacional, sem muito sucesso, hoje em dia a língua inglesa tem se saído muito bem
neste sentido.
Para SHAPIRO & VARIAN (1999) os padrões em geral são benéfícos do ponto de
vista social, pois facilitam a interligação e portanto a formação de redes maiores. Os
padrões alteram a própria natureza da concorrência sob vários aspectos importantes:
•

Os padrões aumentam a compatibilidade ou interoperabilidade, gerando mais
valor para os usuários com a ampliação da rede.

•

Se o padrão for realmente aberto, os consumidores se preocuparão menos
com o aprisionamento e poderão contar com a concorrência no futuro.

•

Os padrões geram menos aprisionamento para os consumidores.

•

Os padrões reduzem os riscos enfrentados pelos consumidores com relação a
tecnologia, isto também acelera a aceitação de uma nova tecnologia.

•

Um padrão com muitos defensores pode favorecer bastante a credibilidade da
tecnologia.

1

KWWSZZZRSHQRIILFHRUJ
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•

Padrões ajudam a reduzir as incertezas, a confiança gera sucesso ao passo
que a dúvida conduz ao fracasso.

•

Os padrões fazem com que as empresas concorram não mais pelo domínio do
mercado, mas sim dentro dele, por uma fatia ou um “PDUNHWVKDUH” maior.

•

Os padrões fazem com que a concorrência volte suas estratégias para preços,
pois todas as soluções são muito parecidas, pois seguem a mesma
especificação.

•

Os padrões mudam o foco dos sistemas para componentização.

Cada vez mais a área de informática e alta tecnologia fazem uso de padrões.
Existem centenas de órgãos oficiais de padronização, e nunca estes processos de
padronização foram tão importantes para a concorrência, alguns são órgãos independentes,
outros governamentais e grupos não oficiais, o importante é que eles existem e são
funcionais.
Os participantes destes grupos constantemente se queixam que o processo de
padronização é muito lento, político demais, não escolhe a melhor tecnologia entre outras,
mas a história prova que este processo é fundamental para o lançamento de novas
tecnologias.
O estabelecimento de padrões deve ocorrer de forma aberta a todos os interessados e
estimular o consenso. Para SHAPIRO & VARIAN (1999) os padrões consensuais devem ser
“abertos”, não controlados por empresa alguma ou por poucas, a simples promessa de
abertura de um organismo formal de padronização confere alta credibilidade a este.
Os maiores beneficiados do uso de padrões com certeza são os consumidores, pois é
pouco provável que sejam aprisionados por um único fornecedor, contudo, para SHAPIRO &
VARIAN (1999) os consumidores sofrem algumas perdas também, tais como: possibilidade
de utilizar tecnologia inferior (no caso do teclado QWERTY) ou no caso de guerra de preços,
como todos os produtos seguem um padrão o preço é bem parecido.
Para SHAPIRO & VARIAN (1999) os padrões realmente abertos enfrentam dois
complicados problemas ou duas ameaças: a necessidade de um patrocinador e
investimento para aprimorar o padrão e não estagná-lo.
Utilizamos como exemplo o caso da tecnologia Java, que o mercado de software livre
insiste em criticar, pelo fato de a plataforma Java não ser totalmente “Livre1”. A Sun criou o

1

Ver detalhes de “Software Livre” e o conceito de “Liberdade” para software no capítulo II.
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JCP1 justamente pensando nisto, a Sun é a principal patrocinadora, além de centenas de
outras empresas parceiras que financiam e garantem a evolução da tecnologia, se a
plataforma Java fosse “livre” estes problemas de patrocinador e financiamento poderiam
ocorrer. Neste caso, como a plataforma evoluiria? Os defensores da tecnologia garantem
que esta estratégia da Sun é benéfica para o mercado e principalmente para os usuários,
pois o fato do Java ser livre não seria uma garantia para os usuários, a garantia para os
usuários está justamente em sua padronização, na parceria que há entre várias empresas
líderes para que a tecnologia evolua de forma padronizada e aberta. Isto explica o fato de
Java estar tão difundido nas empresas, e cada vez mais empresas apontam o interesse em
utilizar esta tecnologia.
 &RQVLGHUDo}HV3DUFLDLV
Como foi demonstrado neste capítulo, o aprisionamento tecnológico faz parte da
estratégia de algumas empresas. Reconhecer o aprisionamento e as circunstâncias em que
o mesmo ocorre, é de suma importância para os usuários e principalmente para as
empresas, devido aos altíssimos custos de troca associados.
Para SHAPIRO & VARIAN (1999) a utilização de produtos padronizados e abertos é
uma grande opção para minimizar os riscos com o aprisionamento, neste sentido, a
plataforma Java J2EE tem um grande diferencial estratégico, pois é fundamentada em cima
de padrões de fato da indústria, sendo mantida e patrocinada por várias empresas líderes
de mercado através do JCP, que são comprometidas com a evolução da tecnologia e
principalmente com a padronização, de forma que tanto os usuários como a indústria como
um todo se beneficiem.
A utilização do JBoss AS como servidor de aplicação para sistemas corporativos une o
melhor de dois mundos: solução padronizada com software livre de qualidade.
O JBoss segue a estratégia da revolução ao incluir inúmeras inovações como suporte

a AOP ou programação orientada a aspectos, KRWGHSOR\PHQW entre outras apresentadas no
capítulo 4, como também a estratégia da evolução ao adotar soluções padronizadas e
compatíveis, obtendo assim o ponto de equilíbrio entre desempenho e compatibilidade,
como apresentado na Figura 6 e na estratégia de evolução e revolução.
Muitas empresas deixam de usar software livre por mero preconceito, no caso do
servidor de aplicação JBoss, a rede de usuários desta solução está sendo ampliada com a

força do “IHHGEDFN SRVLWLYR´, visto que é crescente o número de empresas que utilizam o
JBoss, tanto no ambiente de desenvolvimento como no ambiente de produção.
1

Java Community Process, detalhes no capítulo II.
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O sucesso crescente tanto da plataforma J2EE como do servidor de aplicação JBoss

são explicados pela ação “IHHGEDFN SRVLWLYR´, pelas exteriorioridades de rede e pela
estratégia da evolução e revolução.
De acordo com pesquisas que serão apresentadas neste trabalho, podemos concluir
que a solução Java J2EE com JBoss entrou no ciclo virtuoso do “IHHGEDFNSRVLWLYR´.
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&DStWXOR,9

 $3523267$±-(((-%266
 ,QWURGXomR
Antes de adotar uma plataforma de software ou adquirir um produto, é necessário se
cercar do máximo possível de informações, de forma que a decisão seja a mais acertada.
Este é o objetivo principal deste capítulo, de aspecto mais descritivo e técnico, objetiva
apresentar uma visão geral com os principais recursos e características do ambiente
proposto.
Serão apresentadas as plataformas Java e J2EE, e o servidor de aplicação de
software livre JBoss, descrevendo as características, como: definição, benefício e aplicação
de seus principais recursos.
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 -$9$
Segundo HORSTMAN & CORNELL (1999), trata-se de uma linguagem de
programação desenvolvida pela SUN Microsystems com sintaxe de programação similar a
linguagem C++, interpretada, com uma biblioteca em tempo de execução que garante
proporcionar independência de plataforma e sistemas operacionais, ou seja, uma aplicação
escrita em Java é executada tanto em Windows como em Linux ou em todas as plataformas
que possuam uma JVM ou Java Virtual Machine.
Os projetistas da linguagem Java acrescentaram recursos à linguagem que diminuem
as possibilidades dos tipos mais comuns de erros ocorridos em C++ como: alocação e
liberação manual de memória, limpeza de lixo automática ou “Garbage Collection”. Também
introduziram “arrays” verdadeiros que eliminaram a aritmética de ponteiros, eliminaram
também a herança múltipla de objetos substituindo por interfaces.
Os criadores e projetistas definem a linguagem Java como: simples, totalmente
orientada a objetos, distribuída, robusta, segura, neutra em relação à arquitetura, portável,
interpretada, de alto desempenho, dinâmica e com suporte à múltiplas linhas de execução.
A tecnologia Java foi uma das primeiras a suportar padrões abertos, abrindo as portas
para o uso de XML e Web Services que auxiliam na troca de informações e diminuição do
aprisionamento tecnológico.

)LJXUD(VTXHPDGHFRPSLODomRHH[HFXomRGHXPSURJUDPD-DYD

Conforme a Figura 7, um programa escrito em Java é compilado e como resultado é
convertido para uma linguagem intermediária ou “Java Bytecode”. A compilação ocorre uma
única vez, enquanto que a interpretação ocorre sempre que o programa rodar ou for
executado na JVM específica para cada plataforma e sistema operacional.
Esta característica garante a portabilidade entre as diferentes plataformas que
implementam a JVM.

 -6(
J2SE é uma abreviação de Java 2 Standard Edition, e de acordo com MCGOVERN et
al. (2003) a Sun atualizou por volta de 1998 a especificação do Java e introduziu uma série
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de bibliotecas, fazendo do Java não apenas uma linguagem, mas sim uma plataforma.
Antes do lançamento do J2SE, não havia um conjunto padrão de bibliotecas dentro de um
pacote de instalação, obrigando os desenvolvedores a adicionar tais bibliotecas de acordo
com a necessidade, o que gerava confusão e problemas de inconsistência de ambiente e
dificuldade de portabilidade, uma vez que no novo ambiente poderia não existir a biblioteca
adicionada.
Com o J2SE a Sun corrigiu este problema adicionando várias bibliotecas em um
pacote padrão, o J2SE possui bibliotecas para suporte a interface de usuário, rede, acesso
a dados, manipulação de arquivo e muito mais, tornando-se também a pilastra do J2EE.
Na Figura 8, vemos o Java 2 Platform Standard Edition 5.0 com todas as suas APIs e
recursos.

)LJXUD3ODWDIRUPD-6(

)RQWH6LWHRILFLDO-6(

Para HORSTMAN & CORNELL (1999) é uma plataforma simples, orientada a objetos,
distribuída, robusta, segura, portável, interpretada, de alto desempenho, além de possibilitar
escrever o código uma única vez e poder executar em qualquer lugar que possua um JVM
“:ULWHRQFHUXQDQ\ZKHUH”.
Outra vantagem também é que o J2SE além de prover uma série de API’s ou

)UDPHZRUNV, como segurança, internacionalização, acesso a dados, manipulação de

arquivos, entre outros, provê uma série de recursos no “&RUH -DYD´ que provêem a
funcionalidade essencial usadas no desenvolvimento de aplicações.
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O J2SE é um conjunto de APIs e )UDPHZRUNV desenvolvidos em Java, além do núcleo
com todos os recursos da linguagem, neste sentido, é utilizado amplamente por todas as
aplicações feitas em Java.
 -((
 8P3RXFRGH+LVWyULD
Baseado em MCGOVERN et al. (2003) e AHMED & UMRYSH (2001), inicialmente foi
desenvolvida a linguagem

Java e posteriormente o J2SE que contemplava o

desenvolvimento de aplicações que executavam bem em máquinas locais e em alguns

dispositivos. Com a revolução da LQWHUQHW, algumas tecnologias como applets e java beans
foram desenvolvidas com o foco no cliente. Com o tempo, várias APIs foram sendo
desenvolvidas como JDBC, RMI e Servlet sendo este o ponto principal para o suporte ao
desenvolvimento de aplicações empresariais com foco em servidores. Contudo, o servlet
não foi projetado para tratar de questões complexas como suporte à transação e
sincronização de dados, foi aí que apareceu o padrão EJB que visava simplificar o
desenvolvimento de aplicações corporativas por meio de uma variedade de serviços.
A Plataforma J2EE foi apresentada formalmente em 1998 e definiu uma arquitetura
com várias camadas para aplicações distribuídas, definindo também os componentes da
plataforma bem como os papeis desempenhados no processo de desenvolvimento.
 (QWHQGHQGRR7HUPR³(QWHUSULVH´
De acordo com AHMED & UMRYSH (2001), o termo “enterprise” refere-se a uma
organização presumidamente trabalhando em conjunto para atingir um objetivo comum.
Existem diversos tipos de organizações, pequenas ou grandes, com fins lucrativos ou sem
fins lucrativos, governamentais ou não.
Contudo, as organizações geralmente possuem necessidades comuns, como:
compartilhamento e processamento de informações, gerenciamento do ativo, sistemas de
ERP e CRM, proteção do conhecimento do negócio, e assim por diante.
Organizações bem sucedidas tendem a crescer em tamanho, contratar mais

empregados, ter mais clientes e mais acesso em suas páginas na LQWHUQHW.

Para suportar este crescimento, os softwares empresariais devem ser escaláveis de
forma a acomodar esta organização e suas operações. Os softwares empresariais também
necessitam de algumas capacidades comuns como serviço de segurança, transação e
outros.
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Desta forma, “-DYDSODWDIRUP(QWHUSULVH(GLWLRQ” quer dizer: Plataforma padrão Java
segunda versão, edição empresarial.
 $SUHVHQWDomR
J2EE não é um produto ou software e sim um conjunto de especificações, que
reunidas possibilitam o desenvolvimento de aplicações ou softwares corporativos
distribuídos.
A especificação de J2EE define um conjunto de serviços que os servidores J2EE
devem implementar como: suporte à transação, persistência, segurança, concorrência,
serviço de nomeação, manipulação de objetos distribuídos, mensagens assíncronas,
gerenciamento, componentes e tecnologias para acessar e prover serviços de implantação,
ciclo de vida das aplicações e até os papeis desempenhados durante o processo de
desenvolvimento.
Fabricantes de software implementam o padrão J2EE em seus produtos e como a
especificação está aberta a vários fornecedores e suporta várias plataformas, encoraja os
fornecedores a competirem entre si (ROMAN et al. 2002).
As empresas hoje em dia buscam um ambiente seguro, robusto, escalável e com alta
performance e disponibilidade para suas aplicações de missão crítica, neste sentido, J2EE
está se tornando rapidamente um padrão “GHIDFWR” à medida que mais e mais empresas o
utilizam.
 5HVXPRGD3ODWDIRUPD
Segundo ROMAN et al. (2002) e informações obtidas no site da Sun1, pode-se resumir
a plataforma J2EE em: especificação, implementação de referência, conjunto de teste de
compatibilidade, documentação e plataforma de serviços, conforme Figura 9 e descrição a
seguir:

1

KWWSMDYDVXQFRPMHHRYHUYLHZKWPO - acesso em janeiro de 2005.
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)LJXUD3ODWDIRUPD-((

)RQWH6LWHRILFLDO-((

(VSHFLILFDomR Existe uma especificação para a plataforma J2EE assim como para

cada uma de suas APIs, que foram elaboradas pela Sun e por uma variedade de empresas
líderes de tecnologia através do JCP1. A especificação do J2EE enumera uma lista de APIs
que devem ser suportadas pela plataforma J2EE e define um padrão flexível que pode ser
usado tanto por sistemas que executam em uma única máquina como em vários servidores.
,PSOHPHQWDomR GH 5HIHUrQFLD Trata-se de uma implementação completa da
especificação do J2EE, que possibilita a avaliação da plataforma ou produtos J2EE e um
exemplo ou referência para o desenvolvimento de novas aplicações.
&RQMXQWRGH7HVWHGH&RPSDWLELOLGDGH Trata-se de um conjunto com mais de vinte
mil testes para os fabricantes de servidores de aplicação J2EE. Constam testes para todas
os componentes, APIs, classes e métodos necessários pelas aplicações J2EE, de forma a
assegurar não apenas a presença mas também a conformidade com a especificação. Inclui
também testes de ponta a ponta para garantir que todas as camadas de uma aplicação
J2EE interagirão de forma correta e consistente.
O servidor de aplicação que se submeter ao teste e for aprovado, ganha a certificação
“Compatível com J2EE”, que garante que o mesmo foi implementado segundo a
especificação. Para os desenvolvedores e clientes isto significa portabilidade entre
servidores de aplicação aprovados ou compatíveis com o padrão.
Em novembro de 2004, constavam como aprovados no teste de compatibilidade2 com
a plataforma J2EE 1.4 os servidores de aplicação: JBoss 4.0, IBM WebSphere 6.0, Oracle
10g, Sun Plataform Edition 8, Tmax Soft Jeus 5.0 e Trifork T4.

1
2

Java Comunity Process é descrito no capítulo II.
KWWSMDYDVXQFRPMHHFRPSDWLELOLW\KWPO
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'RFXPHQWDomR Disponíveis como documentação e exemplos completos de
implementação ilustram as melhores práticas para o desenvolvimento, distribuição e
implantação de aplicações empresariais baseadas em componentes da plataforma J2EE.
Algumas destas documentações e referências constam na bibliografia deste trabalho.
3ODWDIRUPDGH6HUYLoRV A especificação da plataforma J2EE define um conjunto de
serviços para uso das aplicações e componentes J2EE, como: Java Mail, JAAS, JDBC,
JNDI entre outros apresentados nos tópicos seguintes.
 $UTXLWHWXUD
Componentes de aplicação são executados dentro de “FRQWDLQHUV” específicos, que
têm como pilar o J2SE para oferecer os serviços necessários para seu funcionamento
conforme Figura 10.

)LJXUD&RQWDLQHUV&RPSRQHQWHVHVHUYLoRVGR-((
)RQWH681  

Segundo SUN (2003), os retângulos representam os “FRQWDLQHUV”: Applet, Web, EJB e
Application Client. Os “FRQWDLQHUV” são ambientes de execução que disponibilizam serviços
aos componentes da aplicação, identificados pela elipse logo acima da camada de serviços.
Os serviços estão localizados no meio dos retângulos logo acima da base J2SE. As setas
indicam necessidade de acesso a outras partes da plataforma J2EE.
De acordo com ARMSTRONG et al. (2004), o desenvolvimento de aplicações em
camadas é complexo, pois envolve muitos recursos ou serviços como controle do ciclo de
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vida, segurança, manipulação de transação, linhas de execução simultâneas entre outros. A
arquitetura da plataforma J2EE facilita o desenvolvimento de aplicações em camadas, pois
organiza a lógica de negócio em componentes reutilizáveis e disponibiliza estes recursos
por meio de “FRQWDLQHUV”, assim o desenvolvedor pode se concentrar em resolver problemas
do negócio uma vez que estes serviços serão disponibilizados ou implementados pelo
próprio “FRQWDLQHU” de forma implícita ou explícita.
Os “FRQWDLQHUV” atuam entre o componente da aplicação e as funcionalidades de baixo
nível específicas da plataforma onde o componente reside.
Segundo SUN (2003), ARMSTRONG et al. (2004) e SINGH et al. (2002) a
especificação de J2EE define quatro tipos de “FRQWDLQHUV” que produtos J2EE devem
suportar. Detalhes sobre os componentes a seguir em modelo de aplicações em camadas.
6HUYLGRUHV-((RXVHUYLGRUHVGHDSOLFDomR O ambiente de execução de produtos
J2EE propriamente dito e contém EJB e Web Container.
$SOLFDo}HVFOLHQWHV Gerencia a execução de aplicações clientes que são programas
tipicamente desenvolvidos em Java com interface gráfica ou não, e são executados na
própria estação de trabalho do usuário.
$SSOHWV São similares a aplicações clientes com interface gráfica, porém são

executados dentro de um navegador ZHE e outros dispositivos compatíveis.

:HE Gerencia a execução e controla o ciclo de vida de Servlet e JSP para aplicações

J2EE, componentes ZHE e seu FRQWDLQHU são executados no servidor de aplicação.

(-% Gerencia a execução e o ciclo de vida de HQWHUSULVH EHDQV para aplicações

J2EE, além de prover uma série de recursos como segurança, transação, persistência e

possibilita portabilidade e reusabilidade. O EJB e seu FRQWDLQHU são executados no servidor
de aplicação.
 0RGHORGH$SOLFDomRHP&DPDGDV

A plataforma J2EE utiliza um modelo de aplicação distribuído em camadas para o
desenvolvimento de aplicações empresariais conforme Figura 11.
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)LJXUD0RGHORGHDSOLFDomRHPFDPDGDV
)RQWH6LWHRILFLDO-((

Baseado em ARMSTRONG et al. (2004) e SINGH et al. (2002) as camadas nas quais
são executadas as aplicações J2EE conforme Figura 11 consistem de:
&DPDGD &OLHQWH os componentes são executados na máquina do cliente, e tem a
finalidade de apresentar a interface do usuário, validar as entradas do usuário e comunicar

com o servidor J2EE, geralmente são executados em navegadores ZHE, com conteúdo em

formato HTML, XML, imagens ou applets, podendo ser executado também em aplicações
locais.
&DPDGD :HE Os componentes ZHE são executados no servidor J2EE, dentro do
“:HE&RQWDLQHU” por Servlet e JSP, com o objetivo de dar uma resposta às requisições do
usuário, coletar as entradas do usuário, gerar conteúdo dinâmico, apresentar dados,
controlar o fluxo de navegação das telas e apesar de não ser aconselhável, pode
implementar regras de negócio.
O Servlet provê suporte para ZHE services por meio de SOAP/HTTP.
É recomendável que se use o padrão MVC para aplicações interativas, dividindo a
aplicação em três partes: “Modelo” com seus dados e regras de negócio, “Visão” para
apresentação de dados e “Controlador” para controlar o comportamento e fluxo da
aplicação.
&DPDGDGH1HJyFLR Os componentes EJB são executados no servidor J2EE, dentro
do “EJB Container” por Enterprise Beans ou EJB, onde ficam as regras, a lógica e os
objetos de negócio. O EJB provê suporte para web services por meio de SOAP/HTTP.
&DPDGDGH'DGRV Servidor de banco de dados e sistemas legados.
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Uma aplicação J2EE é constituída de três ou quatro camadas conforme apresentado,
contudo, geralmente são consideradas três camadas, pois os componentes executam em
três máquinas diferentes: máquina do cliente, máquina do servidor J2EE e máquina com
banco de dados e legado. Trata-se de uma evolução do modelo cliente/servidor, com o
acréscimo do servidor de aplicação entre as máquinas clientes e servidora.
O modelo de aplicação em

camadas da plataforma J2EE encapsula as

funcionalidades das camadas em tipos específicos de componentes, a lógica de negócio é
encapsulada em componentes EJB, a interação com o cliente pode ser apresentada em

componentes ZHE como Applets, Servlets ou JSP ou através de aplicações locais.

Este modelo de aplicação em camadas possibilita o desenvolvimento de aplicações

baseadas em LQWHUQHW e intranet altamente disponíveis e escaláveis.

Isto significa maior qualidade, manutenibilidade, portabilidade, uso mais eficiente dos
recursos computacionais e aumento da produtividade dos programadores.
Segundo AHMED & UMRYSH (2001) a contribuição deste modelo de desenvolvimento
de aplicações em camadas está na separação entre a lógica de apresentação, a lógica de
negócio, a manipulação dos dados, e o isolamento do impacto das mudanças, desde que as
interfaces não mudem, mudanças em uma camada não afetam as demais.
 3DSHLVSDUDD3ODWDIRUPD-((
De acordo com MCGOVERN et al. (2003), ARMSTRONG et al. (2004) e SINGH et al.
(2002), os papeis que são desempenhados durante todo o ciclo de desenvolvimento,
implantação e gerenciamento de aplicações para a plataforma J2EE são:
)RUQHFHGRU GH 3URGXWRV Basicamente os fabricantes ou proprietários de software

como sistemas operacionais, banco de dados, servidores de aplicação, servidores ZHE,

servidores de filas de mensagens, entre outros, que implementam todo ou parte da
especificação J2EE.
3URYHGRU GH FRPSRQHQWHV SDUD DSOLFDomR O desenvolvedor de aplicações deve
possuir experiência em desenvolvimento de componentes reutilizáveis como: páginas

HTML, EJB, JSPs e outros componentes para ZHE, bem como conhecimento do negócio.

Estes componentes são desenvolvidos de acordo com a especificação J2EE de forma a
serem implantados nos servidores J2EE.
(PSDFRWDGRU GH DSOLFDo}HV Utiliza um conjunto de componentes para aplicação
integrando estes vários componentes dentro de uma aplicação J2EE completa, muito útil em
grandes projetos. Por exemplo: pode haver um componente com as regras de negócio,
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outro com componentes para ZHE e outro para acesso a dados, o empacotador de aplicação
utiliza todos estes componentes e monta uma aplicação completa.
,PSODQWDGRU Trata-se de um especialista num ambiente específico, e é responsável
por implantar componentes ou aplicações nos servidores J2EE, além de configurar e
resolver problemas de dependências com outros componentes e serviços externos.
)RUQHFHGRU GH )HUUDPHQWDV a especificação de J2EE prevê ferramentas para
facilitar o desenvolvimento, implantação, monitoração e gerenciamento tanto do ambiente
como de aplicações que são executadas dentro de um ambiente J2EE.
$GPLQLVWUDGRU GR 6LVWHPD É responsável por administrar e configurar a infraestrutura

de

sistema

operacional,

rede

e

servidores

J2EE.

Utiliza

ferramentas

disponibilizadas pelo fornecedor de produtos para monitorar o ambiente de execução para
garantir que os serviços estão sendo executados normalmente e com performance
satisfatória.
 :HE6HUYLFHVH;0/
XML é um padrão baseado em texto, extensível e independente de plataforma para
representar dados. Um arquivo XML tem a capacidade de definir, representar e descrever os
dados, de forma que possam ser trocados entre aplicações, armazenados, convertidos entre
outras funções.
Web Services são aplicações empresariais baseadas em LQWHUQHW, que utilizam
padrões abertos baseados em XML e protocolos de transportes para troca de informações.
A plataforma J2EE tem suporte total a XML e Web Services tanto clientes como
servidores, através de um conjunto de APIs definidas para a plataforma1.
 5HFXUVRV
A plataforma J2EE deixa claro através da especificação características de:
gerenciamento, interoperabilidade, extensão e implantação.
Gerenciamento: É definido através da API de JMX.
Interoperabilidade: Muitas das APIs descritas neste capítulo possuem recursos de
interoperabilidade com componentes que não fazem parte da plataforma como CORBA.

1

Ver detalhe neste capítulo em XML e Web Services.
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Extensão: Define um conjunto mínimo de facilidades que todo produto J2EE deve
oferecer, de forma a suportar conectividade com aplicações escritas em outras linguagens
ou plataformas.
Implantação: A plataforma J2EE define um contrato entre as ferramentas de
implantação e produtos J2EE.
 3ULQFLSDLV%HQHItFLRVGD3ODWDIRUPD-((
Trata-se de uma plataforma padrão para o desenvolvimento de componentes de
software que são portáveis entre implementações de diferentes fornecedores.
Possibilita o desenvolvimento de aplicações distribuídas, com várias tecnologias que
separam as aplicações em componentes e em camadas, com separação de lógica de
negócio e apresentação, aumentando a produtividade com reutilização de código.
Aderência e concordância com diversos padrões de mercado.
Independência de fornecedor e liberdade de escolha em servidores, ferramentas e
componentes.
Arquitetura bem definida e expansível com suporte total a orientação a objetos.
Modelo de segurança flexível e escalabilidade para adequar a variações de demanda.
Integração com sistemas de banco de dados existentes e suporte ao legado.
Possibilita a interoperabilidade entre os ambientes heterogênios existentes.
Contribui para a diminuição do aprisionamento tecnológico.
Estabelece um padrão para áreas da computação empresarial como conectividade

com banco de dados, componentes de negócio, componentes ZHE e protocolos de
comunicação.
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 3ODWDIRUPDGH6HUYLoRV
A plataforma de serviços são as APIs definidas na especificação conforme descrito na
Tabela 5 e nas próximas páginas.
7DEHOD3ODWDIRUPDGH6HUYLoRVH$3,GR-((

$3,
6,7(2),&,$/
KWWSMDYDVXQFRPSURGXFWVHMELQGH[MVS
EJB
KWWSMDYDVXQFRPSURGXFWVMDDVLQGH[MVS
JAAS
KWWSMDYDVXQFRPMHHFRUEDLQGH[KWPO
JAVA IDL
KWWSMDYDVXQFRPSURGXFWVMDYDPDLOLQGH[MVS
JAVAMAIL
KWWSMDYDVXQFRP[POMD[ELQGH[MVS
JAXB
KWWSMDYDVXQFRP[POMD[SLQGH[MVS
JAXP
KWWSMDYDVXQFRP[POMD[ULQGH[MVS
JAXR
KWWSMDYDVXQFRP[POMD[USFLQGH[MVS
JAX-RPC
KWWSMDYDVXQFRPMHHFRQQHFWRULQGH[MVS
JCA
KWWSMDYDVXQFRPSURGXFWVMGEFLQGH[MVS
JDBC
KWWSMDYDVXQFRPSURGXFWVMPVLQGH[MVS
JMS
KWWSMDYDVXQFRPSURGXFWV-DYD0DQDJHPHQWLQGH[MVS
JMX
KWWSMDYDVXQFRPSURGXFWVMQGLLQGH[MVS
JNDI
KWWSMDYDVXQFRPSURGXFWVMVSLQGH[MVS
JSP
KWWSMDYDVXQFRPMHHWUDQVDFWLRQVLQGH[MVS
JTA / JTS
KWWSMDYDVXQFRPSURGXFWVMGNUPLLQGH[MVS
RMI
KWWSMDYDVXQFRP[POVDDMLQGH[MVS
SAAJ
SERVLET
KWWSMDYDVXQFRPSURGXFWVVHUYOHWLQGH[MVS
WEB SERVICES KWWSMDYDVXQFRPZHEVHUYLFHVLQGH[MVS
KWWSMDYDVXQFRP[POLQGH[MVS
XML

 -DYD0DLO
'HILQLomR

JavaMail é uma API para envio e recebimento de mensagens eletrônicas (HPDLO e de
acordo com SINGH et al. (2002), trata-se de um conjunto de recursos que suportam
diferentes implementações de armazenamento de mensagens, formatos e protocolos de
transporte como: IMAP, POP3 e SMTP.
MCGOVERN et al. (2003) descreve com detalhes estes protocolos:
6073 Simple Mail Transport Protocol1, tem a função de enviar as mensagens
eletrônicas para um destinatário em um servidor específico.

1

Protocolo SMTP - RFC 821, saiba mais em http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc821.txt.

59
323 Post Office Protocol version 31, tem a função de coletar as mensagens
eletrônicas do servidor para leitura, é de responsabilidade do usuário o armazenamento da
mensagem.
,0$3 Internet Message Access Protocol2, muito utilizado em servidores de HPDLO,
oferece um conjunto melhor de funções para leitura das mensagens eletrônicas, a começar
pelo armazenamento da mensagem que no caso do protocolo IMAP fica por conta do
servidor, não sendo necessário ao usuário baixar as mensagens em seu computador para
leitura.
0,0(: Multipurpose Internet Mail Extensions3, apesar de não ser um protocolo é parte
importante do processo de envio e recebimento de mensagens eletrônicas, pois tais
mensagens são basicamente em formato texto, cabendo ao MIME a interpretação e garantia
dos anexos em formato binário.
%HQHItFLRV
Envio de mensagens e anexos, torna a aplicação mais “amigável” com uma
comunicação mais ativa com alertas e confirmações automáticas, pode ajudar na segurança
através de mensagens de confirmação, é também um excelente canal de comunicação com
qualquer público alvo.
$SOLFDomR
Para envio e recebimento de mensagens eletrônicas inclusive com arquivos anexos,
em sites de comércio eletrônico é comum enviar um comprovante e confirmação de pedido,
confirmação de senha esquecida e notícias. Pode ser utilizado também para notificações em
geral, como no caso de falha de um determinado processo.
 -'%&

'HILQLomR

Java DataBase Conectivity é uma API para trabalhar com bancos de dados e
conforme ASBURY & WEINER (2001) trata-se de uma API que descreve uma biblioteca
Java padronizada para acesso a fontes de dados, principalmente bancos de dados
relacionais que usam o padrão SQL, além de uma arquitetura padronizada para fabricantes

de bancos de dados desenvolverem os GULYHUV para a comunicação com seus bancos
diretamente através dos programas escritos em Java.

1

Protocolo POP3 - RFC 1939, saiba mais em http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1939.txt.
Protocolo IMAP - RFC 2060, saiba mais em http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2060.txt.
3
Este tratamento de anexos no caso da linguagem Java é feito através da API JAF.
2
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Existem atualmente quatro tipos de GULYHUV definidos para acesso a bancos de dados e
MCGOVERN et al. (2003) os define conforme a seguir:
Tipo 1: Java com ODBC; tipo 2: Java com API fornecido pelo fabricante; tipo 3: Java
com API de rede fornecido pelo fabricante, por último a melhor opção o tipo 4: Java puro, ou
seja, acesso direto e nativo ao servidor de banco de dados.
%HQHItFLRV
Os benefícios de acordo com SINGH et al. (2002) trata-se de uma API que define uma
forma padronizada para integração com sistemas de bancos de dados. Uma aplicação
escrita em Java usa o padrão JDBC para obter uma conexão com o banco de dados,
recuperar os registros armazenados, executar consultas e procedimentos, além de outras
funções disponibilizadas pelo banco de dados.
Além dos benefícios citados acima, ainda constam obtenções de conexão através de

QDPLQJ via JNDI, pool de conexões e suporte à transação distribuída.

O uso do JDBC possibilita uma maior robustez ao sistema uma vez que faz uso de um
padrão aberto do mercado, suportado e implementado por vários bancos de dados como
Oracle, DB2, Sybase, SQLServer, MySQL entre vários outros.
$SOLFDomR
O padrão JDBC pode e deve ser utilizado por todos os sistemas voltados para a
recuperação e armazenamento de dados ou informações.
É principalmente utilizado nos sistemas corporativos, dada a importância da
informação para o negócio das empresas e ao grande volume de dados.
Resumidamente, um sistema que usa o padrão JDBC para comunicação com banco
de dados desempenha duas atividades básicas principais, a primeira é recuperar as
informações do banco de dados e apresentar para o usuário, a segunda é armazenar as
alterações feitas pelo mesmo para futura utilização.
 -0;
'HILQLomR

A API Java Management Extensions ou JMX é definida por DEITEL et al. (2001) como
um componente que permite que desenvolvedores construam soluções automatizadas,
inteligentes e dinâmicas para o gerenciamento de recursos distribuídos como rede e
dispositivos de armazenamento, além de outros recursos e componentes de software.
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Ainda de acordo com DEITEL et al. (2001), a arquitetura do JMX é constituída de três
níveis de gerenciamento: nível de agente, nível de instrumentação e nível de gerente.
O nível de instrumentação possibilita que qualquer objeto ou recurso Java seja
gerenciável, o nível de agente provê serviços de gerenciamento que expõem os recursos
gerenciados para gerenciamento, o nível de gerente permite que aplicações de
gerenciamento acessem recursos gerenciados para manipulação através dos agentes JMX.
Resumindo, a especificação de JMX consiste de duas partes principais, a primeira
parte são componentes de softwares gerenciáveis chamados de MBeans, e a segunda parte
são os servidores que contém estes MBeans e que também disponibilizam uma interface
para o gerenciamento destes componentes.
A construção de aplicações com suporte à tecnologia JMX se dá por meio do
desenvolvimento de Management Beans ou simplesmente MBeans.
%HQHItFLRV
Para DEITEL et al. (2001) os benefícios são:
Independência de plataforma através de programas desenvolvidos em Java.
Independência de protocolos, pois trabalha com outros protocolos como SNMP.
Reuso de código e componentes, pois segue as recomendações do padrão Java
Bean.
Criação de agentes inteligentes, que não dependem de uma decisão de um
gerenciador de recursos.
Escalabilidade, pois é executado em qualquer ambiente que possua uma JVM.
DEITEL et al. (2001) também cita benefícios com a redução de custos de
gerenciamento, pois trata-se de uma solução automatizada, centralizada, padronizada,
aberta e interoperável, independente de plataforma, com alta disponibilidade e de fácil
desenvolvimento.
$SOLFDomR
A tecnologia JMX desponta como o principal meio de administração de servidores
1

J2EE , o JBoss por exemplo, usa como espinha dorsal de sua arquitetura, o núcleo é um
servidor de MBeans, os componentes são integrados e conectados via JMX, possibilitando
que parâmetros sejam alterados sem a necessidade de reiniciar o servidor, como descrito
amplamente em STARK & FLEURY (2002), SCHAEFER (2004) e JBOSS (2005).
1

Artigo: Assuma o Controle com JMX, de Júlio César Lins, publicado na revista Java Magazine ed. 5.
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Estas funcionalidades descritas acima podem ser facilmente aplicadas a sistemas de
informação, por exemplo: para visualizar e alterar parâmetros da aplicação em tempo de

execução, como mudar o servidor de HPDLO de uma aplicação que envia algum tipo de
mensagem eletrônica, evitando o uso de arquivos de propriedades e configurações.
 50,

'HILQLomR
Segundo SINGH et al. (2002), RMI ou Remote Method Invocation é um conjunto de
APIs que permite que desenvolvedores criem aplicações distribuídas com a linguagem de
programação Java, que utiliza a “Java Language Interface” para definir objetos remotos que
combinados com a tecnologia de serialização e o JRMP possibilitam que chamadas a
métodos locais tornem-se chamadas a métodos remotos.
MCGOVERN et al. (2003) afirma que a tecnologia RMI usa internamente o JRMP que
permite a comunicação entre programas Java somente, por outro lado a tecnologia RMIIIOP possibilita a comunicação entre sistemas escritos em outras linguagens e Java com o
uso de CORBA e do Java IDL.
Desde que o padrão RMI tornou-se parte do padrão J2SE e conseqüentemente do
J2EE, freqüentemente é comparado com CORBA, porém a tecnologia CORBA necessita de
um “PLGGOHZDUH” para chamar os ORBs para transformar dados de uma linguagem em
outra, ao passo que em Java isto não é necessário.
DEITEL et al. (2001) complementa que RMI é semelhante ao padrão RPC no que diz
respeito a chamadas remotas, porém este tem a desvantagem de suportar um número
limitado de tipos de dados simples e não permite enviar e receber objetos Java.
%HQHItFLRV
Para MCGOVERN et al. (2003) os benefícios são:
Possibilita a criação de aplicações distribuídas.
Funciona em qualquer plataforma que exista a implementação de uma JVM.
Permite comunicação entre um cliente e um servidor, através de envio e recebimento
de objetos Java.
Retira do desenvolvedor a responsabilidade de implementar os mecanismos de
transporte das mensagens na rede.
Permite comunicação com outros sistemas desenvolvidos em outras linguagens
através do padrão CORBA, fazendo uso do padrão Java IDL e do protocolo RMI-IIOP.
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$SOLFDomR
Utilizado para desenvolvimento de aplicações distribuídas, é a base do padrão EJB.
O uso vai desde o desenvolvimento de sistemas empresariais distribuídos até a
integração com sistemas legados.
 -DYD,'/
'HILQLomR

De acordo com DEITEL et al. (2001), para que objetos pareçam falar a mesma
linguagem, eles devem usar um mapeamento de linguagem comum. Esta linguagem
intermediária deve ser simples de usar e fácil de aprender. Possibilita que desenvolvedores
escrevam uma interface com o tipo e estrutura de dados que eles precisam usar bem como
os valores de retorno às chamadas remotas. IDL é uma linguagem puramente de descrição,
nenhum detalhe de implementação vai incluso em arquivos IDL.
Para desenvolver uma aplicação em Java que se comunique com o legado em Cobol,
dois compiladores IDL são necessários: um para gerar o código cliente em Java e outro para
gerar o código do servidor em Cobol.
Segundo ARMSTRONG et al. (2004), IDL é uma linguagem usada para definir
interfaces para objetos CORBA remotos. As interfaces são independentes de sistemas
operacionais e linguagens de programação.
Java IDL é a tecnologia que fornece a capacidade de conectividade e
interoperabilidade entre CORBA e a plataforma J2EE.
Segundo SINGH et al. (2002) os protocolos definidos pela OMG permitem que objetos
hospedados na plataforma J2EE acessem objetos remotos desenvolvidos usando a
tecnologia CORBA e vice-versa. Objetos CORBA são definidos usando IDL. Uma aplicação
define uma interface para um objeto remoto usando IDL, na seqüência usa um compilador
IDL para gerar a classe cliente e servidora, que conecta as implementações do objeto num
ORB que é uma biblioteca que permite que objetos CORBA localizem e comuniquem-se uns
cons os outros. ORBs se comunicam usando o protocolo IIOP. As tecnologias da OMG
necessárias à plataforma Java J2EE são IDL e RMI-IIOP.
%HQHItFLRV
Os benefícios de acordo com DEITEL et al. (2001) são:
Integração de sistemas, transparência, facilidade no uso, simples de aprender, utiliza
uma arquitetura de referência que permite independência de plataforma, linguagem e
localidade. Possibilita o desenvolvimento de sistemas distribuídos e interoperabilidade.
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$SOLFDomR
Java IDL é utilizado na integração de sistemas legados, desenvolvimento de sistemas
distribuídos, possibilita comunicação com sistemas desenvolvidos em outras linguagens
como Cobol, Natural, C, entre muitas outras e integração com CORBA.
 -06

'HILQLomR
Java Message Service de acordo com ARMSTRONG et al. (2004) é uma API padrão
de mensagens que permite que aplicações J2EE criem, enviem, recebam e leiam
mensagens, possibilitando uma comunicação distribuída que é segura, desacoplada e
assíncrona.
ARMSTRONG et al. (2004) define mensagens como sendo um método de
comunicação entre componentes de software ou aplicação. Um sistema de mensagens
pode enviar para e receber mensagens de qualquer outro sistema. Cada sistema se conecta
ao agente de mensagem que provê as facilidades para criar, enviar, receber e ler as
mensagens.
Quando uma mensagem é enviada para um destino, tanto quem envia como quem
recebe não precisa estar disponível nem conhecer nada a respeito um do outro, a única
coisa que é preciso saber é o formato da mensagem e qual a finalidade.
Quando a API JMS foi criada em 1998, o propósito era permitir que aplicações escritas
em Java acessassem os sistemas orientados a mensagens ou MOM existentes como
MQSeries da IBM. Desde então vários fabricantes adotaram e implementaram a API JMS,
hoje o produto JMS pode prover um completo e capacitado sistema de mensagem
empresarial.
%HQHItFLRV
Comunicação

distribuída,

desacoplamento

de

sistemas,

interoperabilidade,

comunicação assíncrona, integração e comunicação entre sistemas.
$SOLFDomR
Para MCGOVERN et al. (2003) sistemas baseados em mensagens são comumente
usados em sistemas de EAI e B2B.
O uso de JMS é recomendado por ARMSTRONG et al. (2004) quando:
Uma aplicação não quiser ter dependência de informações de outra.
Uma aplicação não puder depender da outra estar no ar e rodando simultaneamente.
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Uma aplicação precisar mandar uma mensagem para uma outra e continuar a
operação sem receber um retorno imediatamente.
Pode ser utilizado entre outras coisas para: integração com o legado, geração de
arquivos assíncronos, execução de processos assíncronos, comunicação entre sistemas
como ERP, CRM, legados, entre outros.
 -$$6
'HILQLomR

Segundo SINGH et al. (2002), Java Authentication and Authorization Services permite
que aplicações mantenham um controle de acesso para autenticação e autorização de

usuários. É baseado no padrão 3OXJJDEOH $XWKHQWLFDWLRQ 0RGXOH ou PAM e suporta

autorização baseada em usuário. Trata-se de uma IUDPHZRUN para autenticação de usuários
e liberação de privilégios. Aplicações em Java que usam JAAS possibilitam controle de
acesso centralizado tanto para usuário como para código e suporta SSO1 além de prover
uma política flexível de controle de acesso baseada em autorizações de usuários, grupos e
regras.
MCGOVERN et al. (2003) afirma que JAAS provê autenticação segura e permissões
de serviços, limitando o acesso a aplicações e arquivos críticos a usuários autorizados e
administradores, também provê a funcionalidade de SSO que visa permitir aos usuários um

único ORJLQ entre várias aplicações distribuídas, para aumentar a segurança e diminuir a
inconveniência para o usuário de ter que decorar um usuário e senha para cada sistema. É
possível integrar o JAAS com sistemas de autorização pré-existentes.
%HQHItFLRV
Integração com LDAP, autenticação única através de SSO, autenticação e

identificação de usuário, segurança. Com o PAM é possível utilizar WLFNHWV de autenticação,

VPDUWFDUGV e outros sistemas de segurança. O grande benefício do JAAS é a possibilidade
de integração com qualquer outro sistema de segurança
$SOLFDomR
Sistemas de segurança, controle de acesso a recursos e sistemas empresariais e
autenticação e identificação de usuário.

1

Single Sig-non - Sistema de autenticação única e centralizada entre aplicações de diferentes
contextos servidores.
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De acordo com ARMSTRONG et al. (2004), o padrão J2EE Connector Architecture é
usado pelos fabricantes de ferramentas e integradores para criar “resource adapters” que
são componentes de software que permitem que aplicações J2EE acessem e interajam com
EIS. Este padrão também é orientado à performance, segurança, escalabilidade, transação,
mensagens e outros “contratos e responsabilidade” que os fabricantes de “resource
Adapters” devem implementar e seguir.
Segundo MCGOVERN et al. (2003) vários EISes como ERP, PDLQIUDPH, WUDQVDFWLRQ

SURFHVVRX TP e sistemas de banco de dados legado atingiram um nível de estabilidade e

maturidade, porém não provêm integração com recursos mais modernos como LQWHUQHW,

tolerância à falhas e outras funcionalidades que tornaram o padrão J2EE popular. O J2EE
Connector Architecture define uma arquitetura padrão para conectar a plataforma J2EE a
todos estes EIS heterogêneos.
%HQHItFLRV
Possibilidade de “SOXJDU” conectores que viabilizarão a comunicação com qualquer EIS
que implemente este padrão, integração entre sistemas, forma padronizada de dar uma
sobrevida a sistemas legados estáveis, trata-se de uma tecnologia para integração.
$SOLFDomR
Alguns exemplos do uso de conectores dentro dos servidores de aplicação que
implementam este padrão são HTTP, HTTPS, SSL entre outros.
Integração da plataforma J2EE com sistemas legados ou não a vários EISes.
 6(59/(7
'HILQLomR

Segundo AHMED & UMRYSH (2001) Servlet é um componente Java que reside no

servidor ZHE com a finalidade de gerar conteúdo dinâmico, sua função principal é receber

uma requisição HTTP de um cliente, ler os dados desta requisição, processar uma resposta
e enviar de volta para o cliente.
Ainda segundo AHMED & UMRYSH (2001) Servlet pode ser usado para:
apresentação, acesso a bases de dados, aplicação de regras de negócio, comunicação com
legado entre outras, no entanto, soluções J2EE mais avançadas fazem uso de outras
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tecnologias1 J2EE como: JSP, EJB, JMS, uso de GHVLJQSDWWHUQV visando o desenvolvimento
de aplicações mais robustas e escaláveis.
Finalizando, ASBURY & WEINER (2001) afirmam o seguinte: Em primeiro lugar,
servlets substituem e são mais eficientes que CGI na geração de respostas as requisições
HTTP; em segundo estendem suas funcionalidades no uso de SSI ou JSP; em terceiro

funcionam como uma ponte entre o cliente ZHE e os serviços disponibilizados no servidor e
por último, podem ser usados como uma interface genérica para serviços.
%HQHItFLRV
Para SINGH et al. (2002) os benefícios com o uso de servlet são:
Processamento mais rápido e eficiente que CGI e scripts executados no servidor.
Servlets são portáveis tanto do ponto de vista de código quanto do de servidores ZHE
que sejam compatíveis com o padrão J2EE.
Possui um riquíssimo e variado número de serviços padronizados disponíveis, para
aumentar a qualidade e produtividade no desenvolvimento.
$SOLFDomR
Segundo ARMSTRONG et al. (2004) Servlets são mais eficazmente utilizados para
implementação de lógica e a geração de conteúdo em formato binário.

O padrão de projeto Front Controller2 é uma implementação típica de um servlet, que
tem o objetivo de processar uma requisição e determinar a apresentação apropriada.
 -63

'HILQLomR
De acordo com SUN (2003) Java Server Pages é uma tecnologia para criação de

conteúdo ZHE, tanto estático como dinâmico.

Uma página JSP é um documento texto que contém dois tipos de informações: dados
estáticos (que pode ser em formato HTML, WML, XML, TXT), e elementos de JSP, que
constroem o conteúdo dinâmico.
Assim como Servlets, páginas JSP são executadas dentro de um “FRQWDLQHUZHE´ de
acordo com o padrão J2EE.

1
2

Estas tecnologias citadas são descritas neste capítulo.
Para saber mais consultar ALLUR et al. (2001) e COQUEIRO (2004).
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O documento JSP é transformado em um Servlet em sua primeira execução, o que lhe
confere toda a capacidade de gerar conteúdo dinâmico com os recursos que a tecnologia de

Servlet oferece, além de possibilitar que GHVLJQHUV trabalhem no OD\RXW de apresentação da
página, uma vez que estes não precisam conhecer a linguagem Java.
De acordo com SINGH et al. (2002) a diferença entre JSP e Servlet é que JSP é
usado para especificar conteúdo dinâmico enquanto que servlet é responsável por construir
este conteúdo.
%HQHItFLRV
Segundo SUN (2003), os principais benefícios do JSP são:
Uma linguagem para desenvolver conteúdo dinâmico em formato texto que descreve
como processar uma requisição e construir uma resposta.
Uma linguagem de expressão para acessar objetos no servidor.
Mecanismos para definir extensões1 para a linguagem JSP com Custom Tags e JSTL.
Complementando, de acordo com SINGH et al. (2002), a tecnologia JSP é melhor

empregada para geração de apresentação em formato HTML ou XML, é mais fácil de

implementar que servlets e o uso é mais fácil por ZHEGHVLJQHUV.

$SOLFDomR

Em sistemas ZHE a tecnologia JSP é empregada na geração de conteúdo dinâmico
tanto em sites de entretenimento e comunicação como em sites comerciais como B2B, B2C
e demais sistemas corporativos.
 -7$-76

'HILQLomR

Geralmente aplicações corporativas acessam e armazenam informações em um ou
mais bancos de dados, e como sempre estes dados são importantes para as empresas. Os
padrões JTA ou Java Transaction API e JTS ou Java Transaction Service visam o
gerenciamento de transações e a garantia da integridade dos dados.
Segundo SINGH et al. (2002) os padrões JTA e JTS são interfaces entre o
gerenciador de transações e os participantes destas transações distribuídas por eles

1

Custom Tags e JSTL são extensões do JSP que visam contribuir para a separação da apresentação
e lógica, ou seja, retirar o máximo possível a programação da aplicação de dentro da parte de
apresentação do sistema.
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coordenadas, através do protocolo WZRSKDVH FRPPLW, que garante as propriedades ACID1
de transações entre muitos recursos. As propriedades ACID são:
Atomicidade: Uma transação só é considerada completa se e somente se todas as
operações forem realizadas com sucesso.
Consistência: Os dados devem transitar de um estado consistente para outro.
Isolamento: Qualquer alteração feita em um dado só é visível por outra transação
concorrente quando esta for finalizada com sucesso.
Durabilidade: Após finalizar a transação com sucesso, os dados alterados serão
armazenados de forma permanente.
Numa transação WZRSKDVH FRPPLW, num primeiro momento o gerenciador de
transação avisa a todos os recursos participantes da transação, que uma nova transação
será iniciada, em seguida os dados são alterados nos recursos conforme determinado na
aplicação, na seqüência o gerenciador de transação pergunta a todos os recursos se os
dados foram alterados com sucesso.
Num segundo momento se a resposta de todos os recursos for positiva, o gerenciador
de transação ordena a todos os recursos para salvarem permanentemente as alterações.
Em caso de resposta negativa por qualquer um dos recursos o gerenciador de transação
ordena a todos os recursos que os dados alterados voltem ao seu estado inicial, anterior ao
início da transação.
Ainda Segundo SINGH et al. (2002) os padrões JDBC, JCA, JMS e EJB da plataforma
J2EE implementam JTA e JTS. As aplicações utilizam exclusivamente o JTA e este se
comunica em baixo nível com o JTS.
%HQHItFLRV
Segundo SINGH et al. (2002) o principal benefício do JTA e JTS é a maneira simples
de combinar vários componentes e vários bancos de dados em uma única transação com
pouco esforço, retirando do desenvolvedor a responsabilidade de lidar com questões
complexas de acesso aos dados, sincronização das atualizações, recuperação dos dados
em caso de falha e acesso concorrente, além de ser um mecanismo para simplificar o
desenvolvimento de aplicações distribuídas para multi usuários.

1

ACID é um acrônimo de Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade.
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$SOLFDomR
Para controlar a integridade das transações em sistemas com bancos de dados
heterogêneos, por exemplo, em aplicações que fazem uso de mais de um banco de dados
de diferentes fornecedores, sistemas e bancos de dados legados.
 -1',
'HILQLomR

Para MCGOVERN et al. (2003) uma das principais tarefas em uma aplicação
distribuída é encontrar ítens como componentes, recursos, filas de mensagem e banco de
dados. Java Naming and Directory Interface ou JNDI é uma das partes mais importantes de
uma aplicação J2EE, pois provê um mecanismo para localizar1 componentes distribuídos,
além disto permite acesso a serviços de diretório.
De acordo ASBURY & WEINER (2001) e ARMSTRONG et al. (2004), trata-se de uma
API que descreve uma biblioteca padronizada em Java para acessar serviços de “QDPLQJ”
ou nomeação e “GLUHFWRU\” ou diretório.
Aplicações podem utilizar JNDI para acessar vários serviços de nome e diretório,
como serviços de nome2: JDBC, EJB, JMS, JAVA MAIL, URL, JCA, RMI, JTA, JAXR e
serviços de diretório: Microsoft Active Directory, LDAP, NIS.
O serviço de diretório provê acesso a uma árvore hierárquica de objetos, por exemplo,

acessar informações de HPDLO, telefone, área de um funcionário por meio de seu ORJLQ de
rede.
O serviço de nomeação permite o acesso a objetos por meio de um identificador ou
nome, por exemplo, tanto conexões JDBC como JMS são obtidas por meio de JNDI, onde
ficam armazenadas as informações referentes a conexão em questão como usuário, senha
e servidor do banco de dados e informações da fila do servidor JMS.
%HQHItFLRV
Armazenar e acessar objetos Java por meio de referência.
Customizar componentes sem a necessidade de alterar o código fonte, por exemplo,
quando as informações para conexão com o banco de dados mudarem.

1

JNDI está diretamente relacionado com o design pattern Service Locator, para saber mais, ALLUR
et al. (2001) e COQUEIRO (2004).
2
Boa parte destes recursos são descritas neste capítulo.
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Permite que vários serviços sejam relacionados por meio de uma única API, o que
torna o desenvolvimento e o aprendizado mais rápido e produtivo.
Por ser flexível permite trabalhar com serviços de nomeação e diretórios já existentes.
Facilita o desenvolvimento de sistemas distribuídos.
$SOLFDomR
JNDI é utilizado toda vez que se trabalha com serviços de diretório e nomes como os
citados na definição.
Porém é utilizado com mais freqüência para obter uma referência a um objeto EJB e

obter uma conexão ao banco de dados por meio de um “&RQQHFWLRQ )DFWRU\” ou “SRRO GH

FRQH[mR”, tornando as aplicações mais robustas e escaláveis.
 (-%

'HILQLomR
Segundo SINGH et al. (2002) e ARMSTRONG et al. (2004), Enterprise Java Bean é
um componente que encapsula a lógica de negócio de uma aplicação J2EE distribuída, é

escalável, transacional e multi usuário. Seu ambiente de execução é dentro de um FRQWDLQHU

de EJB que garante uma série de serviços como: gerenciamento de transação, controle de
concorrência e segurança, contribuindo para o aumento da produtividade uma vez que os
desenvolvedores ficarão focados em resolver problemas de negócio, possibilitando também
o reuso destes componentes.
Existem três tipos de EJB a saber:
6HVVLRQ%HDQ Trata-se de um componente de negócio com a finalidade de executar
tarefas e operações no servidor para os clientes que o chamam, fica associado a apenas um
cliente, não é persitente e pode implementar Web Service.
Existem dois tipos de session bean: VWDWHOHVV que não armazenam estados da

conversação com o cliente e VWDWHIXOO que armazenam os estados da conversação com o
cliente enquanto durar a sessão do usuário.
(QWLW\%HDQ Trata-se de um componente de negócio com mecanismo de persistência

de dados, geralmente cada entity bean está associado a uma tabela em um banco de dados
relacional, permite acesso compartilhado, possui uma chave primária e se relaciona com
outros entity beans.
O mecanismo de persistência pode ser feito via BMP ou EHDQPDQDJHGSHUVLVWHQFH,
onde o desenvolvedor fica responsável pela interação com o banco de dados ou via CMP ou
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FRQWDLQHUPDQDJHGSHUVLVWHQFH, onde o desenvolvedor específica os campos que devem ser

persistidos e o FRQWDLQHU EJB fica responsável pela interação com o banco de dados.

0HVVDJH 'ULYHQ %HDQ Trata-se de um componente de negócio que permite que

aplicações J2EE processem mensagens de forma assíncrona, não armazena estados, não é
acessado pelo cliente diretamente e atua como um consumidor de mensagens do JMS ou
outros tipos de mensagens.
%HQHItFLRV
Separação entre a camada de apresentação e a camada de negócios1, tornando a
camada de apresentação leve, com benefícios inclusive para pequenos dispositivos.
Como o FRQWDLQHU de EJB contém uma série de serviços, os desenvolvedores terão
seu foco em resolver problemas de negócio, facilitando o desenvolvimento de sistemas
distribuídos.
Componentes EJB são portáveis uma vez que são executados em qualquer FRQWDLQHU
de EJB2.
$SOLFDomR
Para desenvolvimento de componentes distribuídos com regras e processos de
negócio e de dados das aplicações corporativas, podendo estender a sua aplicabilidade
para Web Services através do protocolo SOAP.
O uso de EJB é recomendado quando se deseja criar aplicações escaláveis, com alta
performance, robustas, para acomodar um grande número de usuários, podendo distribuir
os componentes da aplicação entre várias máquinas além de controlar transações para
garantir integridade dos dados.
 ;0/

'HILQLomR
Segundo GABRICK & WEISS (2002), XML ou eXtensible Markup Language não é
uma linguagem, trata-se de uma meta linguagem utilizada para criar documentos
1

Segundo recomendado no modelo MVC - Model View Controller, para saber mais: COQUEIRO
(2004),
GAMMA et al. (1994) e AHMED & UMRYSH (2001).
2
No artigo “EJB ou Não” da revista Mundo Java ed. 08, o autor Glauco Reis disserta sobre a
dificuldade em portar um EJB de um Application Server para outro, devido à incompatibilidade dos
descritores de implantação, fala também de algumas ferramentas e processos que auxiliam neste
trabalho como xDoclet.
Apesar desta afirmação ser verdadeira, o trabalho de portar um EJB é bastante reduzido, uma vez
que deverão ser ajustados basicamente detalhes nestes descritores, sendo preservado a lógica de
negócio.
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estruturados, com auto descrição e baseada em um conjunto de regras específicas para
cada linguagem ou aplicação.
O XML se tornou padrão em 1996 pelo W3C e desde então redefiniu a maneira como
os documentos e dados são trocados (MCGOVERN et al. 2003).
O ambiente Java possui algumas APIs para tratamento de XML, conforme descrito em
ARMSTRONG et al. (2004) e GABRICK & WEISS (2002):
-$;3  Java API for XML Processing, trata-se de uma API para processamento de
dados XML, com a capacidade de analisar e transformar documentos XML. Para tanto,
utiliza SAX, DOM e XSLT que nada mais são que um mecanismo de processamento de
documentos XML, com SAX o processamento é mais rápido e eficiente e indicado para
trabalhar com grandes volumes de dados, ao passo que DOM é mais fácil de usar porém
consome muitos recursos e XSLT é utilizado como mecanismo de transformação, e também
muito utilizado para apresentação, ou seja, com base em um documento XML transforma ou
converte estes dados em outro formato.
-$;53& Java API for XML-based RPC é uma tecnologia para a construção de Web
Services. Uma chamada a um procedimento remoto é representada por um protocolo
baseado em XML como SOAP que define a estrutura, codificação, regras, convenções e o
formato da mensagem. Mensagens SOAP são complexas porém o JAX-RPC diminui esta
complexidade para o desenvolvedor.
6$$- SOAP with Attachments API for Java permite que desenvolvedores produzam e
consumam mensagens baseadas em XML e SOAP. O SAAJ é amplamente utilizado pelo
JAX-RPC, porém desenvolvedores podem opcionalmente utilizar o SAAJ diretamente ao
invés de utilizar o JAX-RPC.
-$;% Java API for XML Binding define o mapeamento entre objetos e dados Java e
estruturas de dados em formato XML, permitindo que se trabalhe com documentos XML
como se fossem objetos Java e vice-versa.
-$;5 Java API for XML Registry é utilizado para publicar e acessar informações
sobre serviços disponíveis em registros públicos baseados em XML. Abstrai as diferenças
entre os vários e diferentes tipos de registros como UDDI e ebXML permitindo acesso
padronizado a Web Services por meio de aplicações Java.
%HQHItFLRV
Ainda segundo GABRICK & WEISS (2002), a flexibilidade do XML facilita o envio e
recebimento de dados, além da possibilidade de transformar as informações de um formato
para outro facilmente.
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Contribui para o reuso de componentes de software e interoperabilidade das
aplicações distribuídas e como se trata de um padrão da indústria de software reduz a
dependência de fabricantes contribuindo para a diminuição do aprisionamento tecnológico.
$SOLFDomR
Amplamente utilizado em Web Services, aplicações de e-business e comércio
eletrônico, troca de dados e informações entre componentes de software, sistemas e
empresas, integração de sistemas legados ou EAI.
 :HE6HUYLFHV
'HILQLomR

Um dos maiores ganhos ou incrementos da plataforma J2EE 1.4 foi o suporte a Web
Services, onde muitos recursos e tecnologias1 Java trabalham em conjunto para prover este
suporte, e com base em informações obtidas em GABRICK & WEISS (2002), CHAPPELL &
JEWELL (2002), MCGOVERN et al. (2003) e ARMSTRONG et al. (2004), Web Services é
um conjunto de funcionalidades ou serviços colocados à disposição de aplicações remotas,
que utiliza padrões abertos baseados em XML e SOAP que descrevem como uma
mensagem XML deve ser criada, empacotada e transportada entre sistemas, por uma

variedade de tecnologias e protocolos para LQWHUQHW como HTTP, HTTPS, FTP, SMTP. O
protocolo SOAP está baseado em XML RPC que permite que clientes invoquem
procedimentos ou serviços em objetos remotos. Estes serviços são descritos de forma
padronizada em XML por meio de WSDL que descreve com detalhes como encontrar e
interagir com estes serviços. Esta descrição quando publicada em um local conhecido como
UDDI expõe estes serviços de forma que possam ser localizadas em pesquisas por nome,
categoria ou demais informações registradas.
Web Services é uma tecnologia que expõe ou disponibiliza serviços na ZHE, porém
não define ou implementa uma série de requisitos necessários a uma aplicação empresarial

como suporte à transação, segurança, “SRRO GH FRQH[mR”, FOXVWHU entre tantos outros. A
plataforma J2EE por sua vez provê todos estes requisitos e infra-estrutura que toda
aplicação empresarial necessita, neste sentido, é freqüentemente utilizada a característica
de enviar e receber mensagens HTTP de Servlets2, que funcionará como porta de entrada
para os demais serviços disponibilizados na plataforma J2EE.
Resumidamente, o Servlet recebe uma requisição HTTP com XML SOAP, processa a
requisição e envia uma resposta SOAP para o cliente.
1
2

Trata-se de tecnologias XML como: JAX-RPC, JAXP, JAXM, JAXB, JAXR, SAAJ.
Especificamente Stateless Session Bean.
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Dependendo dos requisitos da aplicação pode-se opcionalmente utilizar outros
componentes. Se a solução requerer um modelo de componentes distribuído, pode-se
utilizar EJB para aplicações que necessitem de uma maior robustez e dos serviços

oferecidos pelo FRQWDLQHU de EJB. Caso a solução necessite de um ambiente amplamente
distribuído e com baixo acoplamento neste caso o melhor é usar JMS.
%HQHItFLRV
A arquitetura de Web Services é de baixo acoplamento, orientada à serviços (SOA),
com alta flexibilidade e interoperabilidade para aplicações distribuídas, podendo ser tanto
síncrona como assíncrona, e como é baseada em padrões abertos de fato, como XML e
HTTP é independente de plataforma, fabricante e fornecedor, contribuindo em muito para a
diminuição do aprisionamento tecnológico.
$SOLFDomR
Web Services pode ser amplamente utilizado na integração de sistemas legados (EAI)
e em ambientes heterogêneos tanto de hardware como de software.
Os provedores de serviços (ASP) podem oferecer componentes e serviços que
possibilitam aos usuários desenvolverem suas próprias aplicações customizadas.
Pesquisa, comparação e compra de produtos RQOLQH na ZHE, disponibilização de
conteúdo dinâmico como notícias.
Execução de funções e procedimentos como conversores de moeda e tradutores.
Troca de informações e dados em diversos formatos.
 -%RVV$SSOLFDWLRQ6HUYHU
 $SUHVHQWDomR
Segundo CATTEL & INSCORE (2001) aplicações transacionais são aquelas que
envolvem modificação e atualização dos dados de várias fontes, estas operações devem ser

atualizadas por completo ou desfeitas também por completo, ao passo que aplicações
distribuídas são mais complexas, estas possuem três camadas, foi acrescentada uma
camada de negócio entre a camada de apresentação e a camada de dados do antigo
modelo cliente/servidor.
Neste caso, o uso de um servidor de aplicação ou “$SSOLFDWLRQ 6HUYHU” se faz
necessário.
Para FLEURY & REVERBEL (2003), servidores de aplicação são “PLGGOHZDUHV” para
o desenvolvimento e implantação de software baseados em componentes, e que oferece um
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ambiente onde estes componentes são executados. A maioria dos servidores de aplicação
implementam um dos padrões da indústria adotados atualmente como J2EE, .NET ou
CORBA.
Dentro deste conceito, o servidor de aplicação JBoss existe desde 1999, no início era

apenas um “(-% &RQWDLQHU”, e se chamava (-% 2SHQ 6RXUFH 6HUYHU, por motivos legais
teve que mudar para JBoss, onde evoluiu para se tornar um servidor de aplicações J2EE
completo.
O JBoss AS em sua versão 4.0 é o servidor de aplicação “2SHQ 6RXUFH1” do JBoss

Group Inc., com licença LGPL2, com duzentos e cinqüenta mil GRZQORDGV por mês e mais de

cinco milhões de GRZQORDGV no total, um produto “100% puro Java” e completamente

compatível com o padrão J2EE 1.4, uma vez que foi o primeiro servidor de aplicação “2SHQ

6RXUFH” a ser aprovado no teste de compatibilidade com a especificação J2EE 1.4, isto
assegura a portabilidade de aplicações J2EE entre servidores de aplicação certificados ou
aprovados nos testes. Por exemplo, uma aplicação desenvolvida para os servidores de
aplicação Web Logic da BEA ou WebSphere da IBM poderia ser migrada para o JBoss AS e
vice-versa.

Segundo artigo do Gartner Group3, em 19 de julho de 2004 o JBoss Group Inc
anunciou que o JBoss AS 4.0 passou no teste de compatibilidade da Sun e obteve a
certificação, fato que foi um marco para a Sun, que decidiu em 2003 fazer ajustes na
licença do Java de forma a permitir que o JBoss e outros produtos “open source”
certificassem seus produtos. Este artigo afirma também que a certificação do JBoss
pressionaria os fabricantes de servidores de aplicação comercial a reduzirem seus preços,
uma vez que o mercado olharia o JBoss

como uma alternativa. Para concluir, eles

recomendam aos tomadores de decisão que olhem com bons olhos a certificação, e que
somente servidores de aplicação certificados tem o potencial para serem portáveis entre
plataformas e aumentar a garantia do investimento em software.
Segundo pesquisa realizada pelo BZ (2004)4, 91,6% dos participantes pretendem
utilizar Java no ambiente de servidores e o JBoss AS foi apontado como o servidor de
aplicação mais utilizado com 34,8% dos votos, em segundo ficou o IBM WebSphere com

1

Detalhes no capítulo II, nos Anexos ou para Definição
http://www.opensource.org/docs/definition.html.
2
Lesser GNU Public License, detalhes no capítulo II e nos Anexos.
3
“JBoss Application Server Passes J2EE Certification”
http://www3.gartner.com/DisplayDocument?ref=g_serch&id=453605, acesso em maio de 2005
4
Foram enviados 1.500 e-mails com 9 perguntas aos leitores da publicação SD Time, 757 pessoas
responderam, destes 78% estão nos Estados Unidos e 22% ao redor do mundo em 130 paises.
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33,9% e em terceiro o BEA WebLogic com 28,7%, na mesma pesquisa realizada no ano de
2003 o JBoss estava na terceira colocação.
Em artigo do JBoss Group1 consta que o Gartner Group posicionou o JBoss AS no

quadrante de “líder” em seu relatório anual “ (QWHUSULVH $SSOLFDWLRQ 6HUYHUV 0DJLF

4XDGUDQW”2, de acordo com esta pesquisa do Gartner, os fornecedores posicionados neste
quadrante tem uma perfeita visão das direções do mercado e trabalham constantemente
para sustentar sua posição de liderança do mercado, o Gartner avalia o compromisso de
cada empresa com a inovação, com a viabilidade de seu negócio, sua presença no
mercado, sua reputação e o grau de influência na indústria.

O JBoss Group tem um modelo de negócio que eles chamam de “3URIHVVLRQDO2SHQ

6RXUFH”, em que os principais desenvolvedores são profissionais que trabalham em tempo
integral e são remunerados para tal, isto se resume em melhoria na qualidade e um conjunto
de serviços incluindo suporte “24x7”.
O JBoss Group conta ainda com a colaboração de milhares de desenvolvedores ao
redor do mundo no estilo “Bazar” definido por RAYMOND(2001), que contribuem para a
detecção de erros, melhorias e adição de novos recursos.
A licença LGPL utilizada garante que o JBoss possa ser utilizado livremente, sem
limite de cópias, inclusive para fins comerciais e sem a necessidade de se pagar por isto.
O JBoss AS é utilizado por grandes empresas como: Bloomberg, Computer
Associates, Continental Airlines, Dow Jones, HP, Unisys entre tantas outras.
No congresso “JUST JAVA” realizado em São Paulo entre os dias 16 e 18 de julho de

2005, foi possível perceber o grande número de empresas públicas e privadas de diferentes
portes que utilizam o JBoss, tanto no ambiente de desenvolvimento como no ambiente de
produção.
 $UTXLWHWXUD
De acordo com informações obtidas em STARK & FLEURY (2002) e do site oficial do
JBoss, a arquitetura interna do JBoss se resume em:
•

JBossServer sendo FRQWDLQHU de EJB e infra-estrutura de JMX.

•

JBossMQ para mensagens JMS.

•

JBossTX para transações JTA e JTS.

KWWSZZZMERVVFRPVHUYLFHVSUHVVPDJLFTXDGSGI
KWWSGRFVMERVVRUJZKLWHSDSHUVJDUWQHUBPTBSGI, acesso em maio de 2005 ou
KWWSZZZJDUWQHUFRP
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•

JBossCMP para persistência CMP de EJB.

•

JBossNS para serviços de nome com JNDI.

•

JBossSX para segurança com JAAS.

•

JBossCX para conectividade com JCA.

•

JbossWS para serviço de Web Service

•

JbossXB para interpretação de XML

•

JBoss Web para componentes ZHE como Servlets e JSP por meio do “:HE

&RQWDLQHU” Tomcat1 integrado ao JBoss.

A razão para o sucesso do JBoss está em sua modularidade proporcionada pelo uso
de JMX. JMX é a espinha dorsal que permite integrar módulos, “FRQWDLQHUV” e “SOXJLQV”,
conforme ilustrado na Figura 12.

)LJXUD-%RVV-0;HRVFRPSRQHQWHV-%RVV;;

)RQWH67$5. )/(85<  

Para FLEURY & REVERBEL (2003), o JBoss está centrado no conceito de
“componentes de serviço” o modelo de serviço do JBoss refina o modelo do JMX pois vai
além do escopo do JMX como: controle do ciclo de vida dos serviços, dependência entre os
serviços, instalação e re-instalação dos serviços, configuração e re-configuração dinâmica

1

Tomcat é um “JSP and Servlet Engine”, open source do Apache Foundation, integrado ao JBoss.
Detalhes em: http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html.
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dos serviços e empacotamento dos componentes. Além disto, os usuários podem ampliar os
serviços dinamicamente, adicionando novos componentes ao servidor em execução.
Desta forma, a arquitetura interna do JBoss permite que todos os componentes e

serviços como: conectividade com banco de dados, JCA, JMS, FRQWDLQHU ZHE, EJB e os
demais, sejam ajustados sem a necessidade de reiniciar o servidor, possibilita também
carregar somente os recursos necessários para a aplicação funcionar. Por exemplo: como
ilustra GOMES (2002) uma aplicação que só utiliza Servlets e JSP e acessa um banco de

dados, poderia deixar ativo somente o FRQWDLQHU ZHE e o suporte a banco de dados, os
demais recursos poderiam ser facilmente retirados ou desabilitados do servidor, à medida
que a aplicação necessitasse de novos componentes e serviços, os mesmos poderiam ser
adicionados futuramente.
A arquitetura do JBoss está dividida em quatro camadas: camada de PLFURNHUQHO,
camada de serviço, camada de aspecto e camada de aplicação conforme Figura 13.

)LJXUD$UTXLWHWXUDGR-%RVV
)RQWHVLWHRILFLDO-%RVV

&DPDGDGR0LFURNHUQHO O coração do JBoss AS é baseado em um PLFURNHUQHO com

JMX, com um modelo de componentes leve que define o ciclo de vida, configuração e
gerenciamento dos serviços e fornece um mecanismo padronizado que garante que todos
os serviços sejam acessados, gerenciados, integrados e unidos de uma maneira
consistente.
O JBoss AS não suporta apenas o JMX para gerenciamento de extensões como
definido na especificação do J2EE, utiliza-o também como a base de sua arquitetura

modularizada. A arquitetura do PLFURNHUQHO baseada em JMX permite conectar, descrever e
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alertar a si próprio, bem como reconhecer, ajustar e utilizar outros serviços que foram

adicionados. Estes serviços são tanto serviços centrais como: “FODVV ORDGLQJ”, serviço de

nomeação e ORJ, como também serviços avançados, como: transação, tolerância à falha e
segurança.
&DPDGDGH6HUYLoRV No topo do microkernel fica o serviço orientado à arquitetura ou
SOA, que abrange um conjunto de pacotes e serviços. Serviços como transação,

mensagem, “SRRO GH FRQH[}HV”, segurança entre outros. Estes serviços podem ser

facilmente adicionados, substituídos ou removidos do sistema, permite ainda que se
desenvolva serviços e pacotes customizados, dentro de uma estrutura chamada de SARs
(Service Archives) que são automaticamente adicionados ao JBoss AS.
&DPDGD GH$VSHFWRV É baseada no modelo de programação orientada a aspectos
(AOP), que complementa a camada de serviços, expondo uma ampla variedade de serviços
de uma forma simples de usar em sistemas orientados a aspectos.
&DPDGD GH $SOLFDomR É nesta camada que residem às aplicações J2EE
desenvolvidas para o JBoss AS. Estas aplicações fazem uso da infra-estrutura flexível do

JBoss AS, seja utilizando os serviços oferecidos pelos FRQWDLQHUVZHE e de EJB diretamente
ou indiretamente através da programação orientada a aspectos.
 :HE6HUYLFHV
Web Services atingiu um nível de maturidade e deixou de ser uma simples promessa
de interoperabilidade para integração de sistemas através de transmissão de dados em

formato XML usando protocolos e formatos independentes como SOAP e HTTP e agora faz
parte da especificação J2EE 1.4.
O JBossWS é o módulo responsável por prover o serviço de Web Services no JBoss
4.0, é baseado no Apache Axis1, contudo, o JBossWS contém o conjunto completo de
tecnologias para Web Services do padrão J2EE 1.42.
O JBoss possui recursos tanto para ser um cliente de um Web Services como um
servidor de serviços, expondo EJB stateless session bean, EJB MDB e Servlets.
 $OWD'LVSRQLELOLGDGHH0LVVmR&UtWLFD
O JBoss desde a versão 3 contém uma ampla quantidade de serviços e recursos para
missão crítica e alta disponibilidade como: “FOXVWHULQJ”, “FDFKLQJ”, “IDXOWWROHUDQFH” e “ORDG

1
2

KWWSZVDSDFKHRUJD[LV, implementação open source do padrão JAX-RPC.
Ver detalhes neste capítulo nos itens: XML e Web Services.
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EDODQFLQJ”, para aplicações que requerem alta disponibilidade, performance, tolerância à
falhas e escalabilidade.
Isto possibilita que uma mesma aplicação seja executada em várias máquinas, como
se estivesse sendo executada em uma única.
Para GOMES (2002) os benefícios são:
Disponibilidade: Quanto tempo o serviço fica disponível em um intervalo de tempo.
Tolerância à falhas: Quem utiliza os serviços, não deve perceber problemas em uma
máquina, pois suas transações são automaticamente direcionadas para outra máquina do

FOXVWHU.

Balanceamento de Carga: Melhor performance das aplicações através da distribuição
das requisições entre as máquinas do cluster.
Segundo GOMES (2002) o JBoss AS implementa alguns mecanismos que possibilitam

um gerenciamento centralizado, por exemplo, o QHWERRW permite ter várias máquinas com

apenas o NHUQHO do JBoss, e a mesma configuração será compartilhada por todos os
servidores, o mesmo para seu mecanismo de “FOXVWHULQJ” que utiliza o conceito de “IDUPLQJ”,
onde ao atualizar uma aplicação em uma das máquinas do “cluster”, o JBoss AS
automaticamente atualiza as demais.
Ainda segundo GOMES (2002), o JBoss utiliza também um mecanismo de “Automatic

Discovery”, permitindo a adição de uma nova máquina ao FOXVWHU sem a necessidade de

configurações adicionais e se alguma máquina ficar indisponível as demais serão notificadas
automaticamente.
 &RQVROHH)HUUDPHQWDV
O JBoss AS disponibiliza o JBoss JMX Console e JBoss Web Console para

gerenciamento dos MBeans1 instalados, estes possibilitam a visualização do PLFURNHUQHO,

visualização da árvore de recursos JNDI, finalização do JBoss, recebimento de notificações
de alerta, monitoramento de atributos JMX , obter estatísticas de servlets, EJBs e
descritores de implantação.
O JBoss AS disponibiliza também de forma separada o JBoss IDE, que possibilita a
integração com o ambiente de desenvolvimento “RSHQVRXUFH” Eclipse2, com recursos como:
depuração, monitoramento do JBoss, facilidades para configuração das aplicações e

1
2

Ver detalhes em JMX neste capítulo.
KWWSZZZHFOLSVHRUJGHWDOKHVWDPEpPQRVDQH[RV
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descritores, vários “ZL]DUGV”, editores para JSP, HTML e XML, integração com AOP e com
xDoclet1.
Todos estes recursos e ferramentas são melhores descritos nos anexos B e C.
 &RQHFWLYLGDGH
O JBoss AS é interoperável com todos os bancos de dados compatíveis com o padrão
JDBC, incluindo Oracle, SQL Server, DB2, MySQL entre tantos outros.
Para minimizar os problemas de sobrecarga de criar e destruir conexões com o banco

de dados para cada transação, o JBoss AS implementa um “&RQQHFWLRQ 3RRO” ou SRRO GH

FRQH[}HV como é conhecido, que é uma coleção de conexões físicas com o banco de

dados, que fica permanentemente aberta, possibilitando o compartilhamento por várias

conexões lógicas. Uma conexão física é uma conexão entre o SRRO e o banco de dados, já

uma conexão lógica, é uma conexão que o SRRO disponibiliza para a aplicação, como as

aplicações ZHE não ficam conectadas ao banco de dados o tempo todo, um número
reduzido de conexões físicas podem ser compartilhadas através desta técnica, que é

fundamental para a alta disponibilidade e escalabilidade de aplicações para a LQWHUQHW.

O JBoss AS possui suporte a serviços de mensagens com JMS, que permite o envio
de mensagens assíncronas em sistemas distribuídos, com mecanismos para alta
disponibilidade, persistência das mensagens, garantia de entrega e controle de transação.
 +RW'HSOR\PHQW
O JBoss AS desde a versão 2.0 se tornou famoso por ser o primeiro servidor de
aplicações J2EE a suportar “KRWGHSOR\” e “UHGHSOR\” de aplicações. BURKE & LABOUREY
(2003) definem esta característica como a possibilidade de distribuir e implantar a aplicação
no servidor de aplicação de forma automática, sem a necessidade de reiniciar o serviço, ou
seja, não precisa desligar o JBoss AS.
Graças a arquitetura de PLFURNHUQHO com JMX, O JBoss AS a partir da versão 4.0
possibilita também o “hot deploy” e “re-deploy” de qualquer serviço, componente, aplicação,
conexão com banco de dados, entre outros recursos. Esta característica é fundamental para
uma alta disponibilidade “24x7” dos sistemas e aplicações.

1

KWWS[GRFOHWVRXUFHIRUJHQHW[GRFOHWLQGH[KWPO
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 3ODWDIRUPDV6XSRUWDGDVH$GHUrQFLDDRV3DGU}HV-((
Uma vez que o JBoss AS é “100% puro Java”, ele é interoperável em qualquer
plataforma de hardware e sistema operacional que seja capaz de rodar uma máquina virtual
Java ou JVM, incluindo Windows, Linux, Unix entre outros.
Como um servidor de aplicação que foi aprovado nos testes de certificação da Sun
Microsystem, o JBoss AS implementa de forma integral todos os recursos e padrões da
plataforma J2EE 1.4 apresentados neste capítulo.
 $23±$VSHFWRULHQWHG)UDPHZRUN
Segundo DALAGER et al. (2004), o JBoss Group percebeu o quão complexo é o
desenvolvimento de aplicações J2EE, e reconheceu a necessidade de diminuir esta
complexidade incorporando no JBoss AS a programação orientada a aspecto.
A programação orientada a aspectos é uma inovação no JBoss AS 4.0, que ampliou
suas funcionalidades, deixando de ser apenas um servidor de aplicação J2EE, tornando-se
o primeiro servidor de aplicação a implementar AOP.
O JBoss AOP economiza muito tempo e esforço dos desenvolvedores, uma vez que
implementa uma série de recursos e serviços como “aspectos”, como: segurança,

comunicação assíncrona, transação, ORJ, persistência, FDFKLQJ, entre outros, deixando os
desenvolvedores livres para trabalharem com a lógica do negócio.
AOP surgiu para complementar a programação orientada a objetos (OOP), uma vez
que permite que os desenvolvedores escrevam seus objetos de negócio e posteriormente
apliquem estes recursos e serviços, sem a necessidade de se mudar uma única linha de
código. Este novo conceito de programação permite uma separação entre as regras de
negócio e os serviços de infra-estrutura, tornando o código mais limpo, legível, facilitando a
manutenção, reuso e contribui para a diminuição do acoplamento.
Com AOP é possível dar uma sobrevida a objetos e aplicações antigas, simplesmente
adicionando novos recursos, serviços e funcionalidades a estes.
 &RQVLGHUDo}HV3DUFLDLV
Segundo CATTEL & INSCORE (2001), quando todos os fornecedores em um mercado
oferecem suas próprias soluções proprietárias, eles efetivamente dividem o mercado em
vários pedaços, cada um com seus próprios clientes aprisionados. Neste tipo de mercado
um fornecedor tem dificuldade em oferecer seus produtos para os clientes aprisionados de
outros fornecedores devido a falta de compatibilidade, o mesmo para fornecedores de
soluções como treinamento, suporte, desenvolvimento de aplicações entre outras.
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Trata-se de um mercado muito fechado, no qual todos perdem devido ao
aprisionamento tecnológico descrito por SHAPIRO & VARIAN (1999).
O padrão J2EE além de ser uma plataforma para desenvolvimento de aplicações
distribuídas, tem também o objetivo de eliminar o aprisionamento tecnológico e criar um
mercado em que todos possam competir de forma igual.
Os fornecedores podem e devem diferenciar seus produtos e competir efetivamente
oferecendo um diferencial de: melhor performance, ferramentas, suporte etc...
Os clientes por sua vez, podem facilmente baseados nos padrões trocar de
fornecedor, reutilizar os recursos e habilidades adquiridos de produtos de uma variedade de
fornecedores, e os fornecedores de solução podem efetivamente oferecer seus serviços e
produtos a todos os consumidores.
Desta forma, cada novo fornecedor de produtos, cliente ou fornecedor de solução
amplia o valor de todos os outros, ou seja, do mercado como um todo, ampliando a rede
fortalecidos pelo “IHHGEDFNSRVLWLYR´descrito por SHAPIRO & VARIAN (1999).
O JBoss AS por sua vez, é um servidor de aplicação “RSHQ VRXUFH” certificado nos
testes de compatibilidade com a plataforma J2EE, que possibilita o uso de “software livre”
em escala corporativa diminuindo o custo de acesso e propriedade, possui uma licença
LGPL, que garante o uso livre sem a necessidade de pagar licenças.
O JBoss foi desenvolvido “100% em Java” o que lhe permite ser executado em
qualquer arquitetura de hardware e sistema operacional que possua uma JVM instalada.
Segundo GOMES (2002), o JBoss tem desenvolvido e evoluído várias tecnologias “de
ponta” em servidores de aplicação, e muitas destas têm sido em seguida adotadas por

outros servidores como: núcleo com arquitetura JMX, +RW GHSOR\, suporte à programação
orientada a aspectos AOP entre outros.
O JBoss possui integração total com servidor ZHE Apache e IDE de desenvolvimento
Eclipse, entre vários outros “PLGGOHZDUHV” como CORBA, “IUDPHZRUNV” e serviços.
O JBoss AS contribui para a diminuição do aprisionamento tecnológico, uma vez que
está fundamentado em padrões abertos da indústria como o J2EE, uma aplicação
desenvolvida em JBoss pode ser facilmente migrada para o IBM WebSphere e BEA
WebLogic e vice-versa.
O JBoss possui recursos avançados de ³FDFKLQJ´´FOXVWHULQJ´³IDXOWWROHUDQFH´³ORDG

EDODQFH´, entre outros, que garantem alta performance, disponibilidade e escalabilidade
horizontal e vertical.
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Tantos são os recursos e possibilidades, que por este motivo, coube aqui uma

descricação das tecnologias empregadas no ambiente ZHE proposto.

Contudo, todos estes recursos e facilidades dependem de um perfeito entendimento e
utilização por parte dos desenvolvedores de aplicações distribuídas, de forma que os
mesmos possam ser utilizados e preferencialmente de modo eficaz.
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&DStWXOR9



 $9$/,$1'2$3523267$(VWXGRGH&DVRGD'LQDS

 ,QWURGXomR
O objetivo deste capítulo é apresentar um estudo de caso sobre o uso da plataforma
J2EE com JBoss, de forma a avaliar e demonstrar sua viabilidade, além de servir como

referência para as organizações que pretendam adotar em seu ambiente ZHE a mesma
solução utilizada pela Dinap.
Os dados e informações constantes neste capítulo têm como base o ano de 2004.
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 2EMHWLYR
O objetivo deste estudo de caso é demonstrar a viabilidade do uso de J2EE e JBoss
em ambientes empresariais de todos os portes, e servir como referência aos tomadores de

decisão que ainda não têm um ambiente ZHE definido, ou para os que já possuem e
desejam migrar, considerando as vantagens apresentadas neste trabalho.
É objetivo deste estudo também, demonstrar o uso desta tecnologia em uma empresa
de grande porte, líder de mercado, atestando assim a viabilidade não apenas para
empresas do mesmo porte, mas para empresas de portes menores.
 0HWRGRORJLD
O estudo realizado envolve o ambiente ZHE da Dinap – Distribuidora Nacional de
Publicações S/A, uma empresa do grupo Abril.
As informações constantes neste capítulo tem como base o ano de 2004 e foram

obtidas com base em material de circulação interna1 da Dinap, atas de reunião, padrões
internos e entrevistas com funcionários e colaboradores do grupo tais como: gerente da área
de

tecnologia, gerentes e coordenadores da área de sistemas, analistas de sistemas,

programadores, administradores do ambiente, principais usuários gerentes e responsáveis
pelo conteúdo e serviços do site da Dinap2.
O critério de seleção dos entrevistados foi de acordo com o envolvimento e
conhecimento do ambiente e processo estudado.
As entrevistas foram realizadas individualmente de maneira informal com o objetivo de
captar, ou melhor, compreender a percepção das pessoas envolvidas nesse processo
através de suas experiências e opiniões.
Apesar do caráter informal das entrevistas, foi seguido um roteiro com algumas
questões importantes que não poderiam deixar de ser abordadas.
As entrevistas foram conduzidas desta maneira para deixar os entrevistados o mais à
vontade possível, com o intuito de coletar informações sinceras e questões anteriormente
não previstas.

1
2

Novidades Dinap de novembro de 1991 e dezembro de 1996.
KWWSZZZGLQDSFRPEU
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 $SUHVHQWDomR
A Dinap S/A – Distribuidora Nacional de Publicações – é uma empresa do grupo Abril
que distribui e comercializa em bancas, revistarias, livrarias e grandes redes de varejo os
produtos da editora Abril e de várias outras editoras.
Para conhecer a empresa que é hoje a maior distribuidora de publicações de toda a
América Latina (Dinap), é preciso conhecer um pouco de sua história de garra e pioneirismo,
representada pela figura ímpar de seu fundador Victor Civita.
Em julho de 1950 o primeiro número da revista O PATO DONALD marca o início da
Editora Abril. De sua fundação até 1961 a necessidade de criação de uma estrutura de
distribuição própria era essencial para ter a independência necessária no negócio em que
atuava.
“Era preciso ter a redação, a gráfica e a distribuição”. Foi assim que Victor Civita disse
sim a mais um projeto entre muitos em sua vida. Tinha compulsão pelo risco, capital
insuficiente, mas com sua persistência costumaz e teimosia conseguiu um empréstimo junto
ao Banco Nacional e neste ano fundou a Distribuidora Abril.
Em 1982, com a divisão da Abril em dois grupos, a DINAP antiga Distribuidora Abril,
fica sendo administrada pelo Grupo CLC.
Em novembro de 1996, o Grupo Abril compra parte do Grupo CLC e assume o
comando da DINAP.
No que se refere ao processo de comercialização, vale frisar que as editoras
produzem as publicações e a Dinap faz a orientação técnica sobre reparte1, estuda o
potencial de mercado para cada publicação e a viabilidade do lançamento de novos
produtos e oferece completa assessoria nas áreas de vendas e promoções.
Já a rede de distribuidores que fica na outra ponta da comercialização é formada por
empresas especializadas que recebem da Dinap suporte para a exploração do potencial de
sua região. Essa rede faz a distribuição das publicações para os pontos-de-venda,
administrados por jornaleiros, para quem a Dinap oferece programas de treinamento com o
objetivo de aperfeiçoar o negócio e aumentar as vendas.
Os canais de distribuição estão divididos em:
%DQFDV Bancas de jornais, revistarias e pontos alternativos.

1

Revistas prontas para distribuição e comercialização nos pontos de venda.
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9DUHMR Principais redes de varejo como supermercados, lojas de material de
construção, lojas de conveniência entre outros.
Hoje com cerca de 670 funcionários (sendo 238 do núcleo de inteligência
mercadológica, dos quais 19 trabalham exclusivamente no canal varejo e 219 no canal

banca e 432 trabalham em operação e logística) a DINAP tem um PDUNHWVKDUH de 74% do

faturamento do mercado e 77% das vendas. Deste montante, 90% é do canal bancas e 10%
do canal varejo, tanto em quantidade de exemplares vendidos como em faturamento.
Distribuindo todas as publicações do Grupo Abril e atendendo cerca de 60 editores
não acionistas, distribui cerca de 1.500 títulos por mês e 18.000 no ano até 3.400 municípios
atendidos em todo o país, abastecendo cerca de 33.000 pontos de venda, através de uma
rede de cerca de 142 distribuidores além das agências das capitais de São Paulo e Rio de
Janeiro da própria Dinap, totalizando assim 144 distribuidores.
O processo principal da DINAP é sem dúvida o de distribuição de revistas, ligadas
diretamente a este processo estão duas áreas:
•

$ iUHD FRPHUFLDO: Na qual estão instalados os GPs (Grupo de Publicações)
que fazem a interface entre os editores atendidos e a rede de distribuição,
efetuando todo o planejamento. Os GPs estão divididos em: EDA que atende
exclusivamente os editores da Abril, e 8 GPs clientes dos quais 4 trabalham
com editores exclusivos e 4 atendem vários editores.

•

$ iUHD RSHUDFLRQDO Cuida da logística e da distribuição física das
publicações.

A DINAP possui diversos clientes além do grupo Abril. Sendo estes responsáveis por
50% do seu faturamento e 50% dos exemplares distribuídos, desta forma a Editora Abril é
responsável pelos outros 50% de faturamento e distribuição.
Em média a Dinap fica com 45% do valor do preço de capa das publicações que ela
distribui, deste percentual uma parte é repassada ao jornaleiro e outra parte ao distribuidor.
Tendo em mente o domínio do mercado, a visão da DINAP é de constante
aperfeiçoamento e investimento em qualidade de distribuição, a busca de novos canais de
comercialização para as publicações que distribui e na melhoria dos serviços prestados a
seus clientes.
Ao longo de sua história, a necessidade de possibilitar maior agilidade na distribuição,
controle no envio e retorno de informações entre os distribuidores, flexibilizando e
diminuindo os prazos operacionais sempre foi um desafio constante, levando a busca de
ferramentas cada vez mais eficientes, rápidas e informatizadas.
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A boa comunicação entre os elos da cadeia “editor-distribuidor-banca-leitor” é a chave
do sucesso para agilizar o processo de distribuição de vendas, o fluxo de informações
rápido e eficiente é fator fundamental, de maneira que o máximo de rapidez, eficiência e
padronização na transmissão de informações para que não ocorram gargalos no processo
conforme Figura 14.

)LJXUD3URFHVVRGHGLVWULEXLomRGHUHYLVWD
Do primeiro computador utilizado em 1968, para a emissão de notas fiscais, faturas e

cálculos de reparte, ao primeiro serviço ligado à LQWHUQHW em 1997 o relacionamento da
DINAP com a tecnologia é muito mais amplo do que pode parecer à primeira vista.

O domínio do mercado, a velocidade de informações e o avanço da tecnologia, fatores
essenciais para seu posicionamento no mercado não seriam possíveis sem a existência dos

serviços e sistemas disponibilizados na LQWHUQHW os quais são objeto deste estudo de caso, e
estão melhores descritos a seguir.
 6LWXDomR$WXDO
A solução de LQWHUQHW adotada atualmente pelo site da Dinap (Figura 15, Figura 16 e
Figura 17) é o padrão definido pela diretoria de tecnologia da informação do grupo Abril, que

diz que todos os “novos sistemas”1 devem ser desenvolvidos para plataforma ZHE com
tecnologia Java J2EE utilizando o servidor de aplicação de JBoss.

)LJXUD6LWHGD'LQDS


1

)LJXUD7HODGH/RJLQ )LJXUD7HODGH6HUYLoRV




Alguns sistemas estão no Tomcat pois ainda não foram migrados para a nova plataforma.
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 $UTXLWHWXUDGR6LWH
Na Figura 18 é demonstrada a arquitetura de hardware, sistema operacional, software
e seus componentes

)LJXUD$UTXLWHWXUDGR6LWHGD'LQDS


8VXiULR Os usuários acessam o site da Dinap por meio de qualquer navegador de

acesso a LQWHUQHW com suporte a Javascript, Applet e Flash, por meio do protocolo HTTP.

 )LUHZDOO Todos os usuários antes de acessar a infra-estrutura do site (Apache,

JBoss e Tomcat) passam pelo Firewall para garantir a segurança.
 -%RVV É utilizado JBoss versão 3.0.3 com Tomcat 4.1.12 integrado e o Apache
versão 1.3.29, ambos ficam na mesma máquina com sistema operacional Unix Solaris.
7RPFDW É utilizado Tomcat versão 3.2.4 e o Apache versão 1.3.29 ambos ficam na
mesma máquina com sistema operacional Unix Solaris.
 (QWLUH; O PLGGOHZDUH Entire-X versão 6.2 está numa máquina com sistema
operacional Unix AIX e é utilizado para comunicação com os sistemas legados
desenvolvidos em Natural/Adabas, através de uma fila de mensagens síncronas e
assíncronas. A versão do Entire-X utilizada na Dinap não utiliza o padrão de JMS.
 -'%& As aplicações para se conectarem nos EIS ou banco de dados, utilizam o
padrão de JDBC nativo para Oracle e SQL Server.
 $GDEDV O banco de dados hierárquico Adabas versão 3.2.2 é o banco de dados
principal da Dinap, onde ficam os principais sistemas legados e se encontra numa máquina
com sistema operacional Unix AIX.
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64/6HUYHU O banco de dados SQL Server versão 2000 está numa máquina com
sistema operacional Windows 2000 e só é utilizado no sistema de solicitação de números
atrasados.
 2UDFOH O banco de dados Oracle versão 8.1.7 está numa máquina com sistema
operacional Unix AIX e é a base das informações do site da Dinap, alguns sistemas legados
em Adabas já foram migrados e a recomendação da diretoria de tecnologia da informação é
que os novos sistemas devem ser preferencialmente desenvolvidos utilizando este banco de
dados.
2EV As informações de capacidade de processamento, armazenamento e memória
das máquinas foram omitidas pois estas máquinas são compartilhadas com outros serviços.
2EV Há um serviço especial que monitora a disponibilidade dos componentes:
JBoss, Tomcat, Adabas, Oracle, SQL Server, Entire-X e algumas aplicações mais críticas,
se por ventura alguns destes componentes ou sistemas ficarem indisponíveis um alarme é
acionado de forma que a equipe de infra-estrutura responsável pelo serviço possa atuar
rapidamente na solução do problema.
 8VXiULRVGR6LWH
O site da Dinap está disponível tanto na LQWUDQHW como na LQWHUQHW, neste sentido
atende a uma quantidade considerável de usuários, atualmente são mais de 2.000 usuários
internos e externos utilizando os mais de vinte sistemas disponíveis no site da Dinap
diariamente.
Atualmente existem quatro tipos de usuários:
)XQFLRQiULRV Funcionários, terceiros e colaboradores da Dinap que atuam como
usuários finais e administradores destes sistemas.
'LVWULEXLGRUHV Os distribuidores são usuários finais dos serviços e utilizam tanto
sistemas gerenciais como operacionais no site da Dinap. Estes sistemas ajudam o
distribuidor no processo de receber o reparte da Dinap, distribuí-lo entre os pontos-de-venda
de sua praça e a finalização com envio de informações de encalhe1.
(GLWRUHV Os editores são usuários finais dos serviços do site da Dinap e utilizam por
enquanto apenas o sistema “Consulta Gerencial para Editores” e como o próprio nome diz,
trata-se de um sistema gerencial que auxilia os editores com informações pertinentes ao
processo de comercialização de suas revistas.

1

Revistas que não foram vendidas e que são devolvidas.
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-RUQDOHLURV Os jornaleiros podem solicitar revistas já retiradas de circulação ou
comercialização através do sistema de “Números Atrasados”.
 6HUYLoRVH6LVWHPDVGR6LWH
Na Tabela 6 é apresentada a relação de serviços e sistemas disponíveis no site da
Dinap para seus usuários. O critério utilizado para determinar a criticidade dos sistemas foi o
grau de importância para o negócio e a imagem da empresa junto aos clientes.
7DEHOD6HUYLoRVH6LVWHPDVGR6LWHGD'LQDS
1RPHGR6LVWHPD
Site da Dinap
Chamada de Encalhe
Conferência Física Encalhe /Varejo
Consultas para editores
Devolução de Encalhe / Varejo
Documentos Eletrônicos
Enviar Capa
Faltas e Sobras
Gerenciamento de Processos
Informações sobre Pontos-de-Venda
Materiais Promocionais
Notas e Repartes
Números Atrasados
Recolhimento da Semana
Sinalizadores do Histograma
Sinalizadores do IPV
Transferência de Imagens / Varejo
Transferência de Imagens

&ULWLFLGDGH
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Médio
Médio
Médio
Alta
Alta
Alta
Médio
Médio
Médio
Médio
Médio
Médio

3ODWDIRUPD
TOMCAT
TOMCAT
TOMCAT
JBOSS
JBOSS
TOMCAT
JBOSS
JBOSS
JBOSS
TOMCAT
JBOSS
TOMCAT
TOMCAT
TOMCAT
TOMCAT
TOMCAT
JBOSS
TOMCAT

Todos estes serviços foram desenvolvidos em Java e foram disponibilizados no
Tomcat1 e JBoss, e utilizam várias tecnologias da especificação de J2EE como JDBC,

JavaMail, Servlet, JSP, Applet, JMS, JNDI, EJB, RMI, Java IDL, XML e IUDPHZRUNV internas

da Dinap como: Imagem de capa, segurança, SSO ou 6LQJOH6LJQ2Q e comunicação com

PLGGOHZDUH Entire-X2, estas IUDPHZRUNV serão descritas mais à frente.

1

O Apache Tomcat é um container de Servlet e JSP da Apache Group http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html.
2
O Entire-X é um middleware para comunicação com sistemas legados, na Dinap é utilizado para
integração com banco de dados hierárquico Adabas, ambos da empresa Software AG –
http://www.softwareag.com.
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 6LWHGD'LQDS
O site da Dinap1 é o ponto central de acesso aos serviços e sistemas disponibilizados
aos usuários. Por meio de sua página principal (conforme Figura 15) os usuários têm acesso
aos serviços descritos a seguir:
&RQKHoD D 'LQDS Conteúdo aberto com institucional apresentando a Dinap aos
usuários e internautas visitantes.
ÒOWLPDV 1RWtFLDV Conteúdo aberto com Applet feito em Java que apresenta
novidades e notícias gerais de interesse dos usuários.
3RUWIyOLRGH3XEOLFDo}HV Com dois serviços, o “Perfil de Publicações” com conteúdo
aberto visa apresentar características de todas as revistas distribuídas pela Dinap e a
“Estratégia

de

Distribuição” com

conteúdo

restrito que apresenta aos

usuários

principalmente aos distribuidores estratégias de como o produto deve ser distribuído nos
pontos de venda, sendo aberto também aos editores.
7XGR SDUD R 3'9 Com informações e produtos para os pontos de venda
principalmente bancas de jornal e revista.
&DUGiSLR 3URPRFLRQDO Com conteúdo restrito, contém informações de treinamento

em PDUNHWLQJ para a rede de distribuidores.

6XSOHPHQWDomRGH&URPRV Conteúdo restrito a solicitação de cromos e álbuns pela

rede de distribuidores.
5HYLVWD GR 'LVWULEXLGRU Conteúdo restrito a rede de distribuidores com todas as
edições da publicação “Revista do Distribuidor” em formato PDF.
)DOHFRQRVFR Canal de comunicação entre os usuários e internautas e a Dinap.

6HUYLoRV Relação de sistemas e serviços restritos aos usuários do site da Dinap.
O site da Dinap através de sua página principal tem uma criticidade alta para o
negocio, pois a indisponibilidade deste serviço acarreta vários problemas e transtornos para
todos os usuários, tanto funcionários como para distribuidores e editores, uma vez que estes
acessam os principais sistemas através da opção de “Serviços” conforme Figura 17.
Na seqüência a descrição dos serviços disponibilizados no site da Dinap.

1

KWWSZZZGLQDSFRPEU

95

 &RQVXOWDSDUD(GLWRUHV
Este serviço é direcionado aos editores das publicações distribuídas pela Dinap, e
contém informações sobre suas publicações como preço de capa, data de lançamento e
recolhimento, situação de venda, histórico, evolução e previsão de venda e reparte,
informações sobre a venda nos pontos de venda, próximos lançamentos e recolhimentos,
financeiro, comercial, operacional, curva ABC, gráficos, imagem com as capas de todas as
publicações, informações do IVC1 de produtos da concorrência, entre muitos outros recursos
úteis ao dia-a-dia do editor.
Este serviço tem criticidade alta para o negócio. A indisponibilidade deste serviço não
causa prejuízos financeiros nem para os editores nem para a Dinap, contudo, causa alguns
transtornos aos editores e afeta a imagem da Dinap como prestadora de serviços.
 (QYLDU&DSD
Possibilita aos usuários internos e externos o envio da imagem de capa das
publicações em formato JPG que é utilizado tanto nos sistemas e serviços do site (quando o
usuário solicita visualizar a capa de uma determinada publicação) como dentro do grupo em
processos internos.
 &KDPDGDGH(QFDOKH
Trata-se de uma ferramenta para os distribuidores informarem o encalhe das
publicações com objetivo de computar as vendas do canal banca e cobrar os distribuidores.
Tendo um módulo operacional e gerencial, através de informações de encalhe o
sistema calcula o valor que o distribuidor deverá pagar e disponibiliza um documento que
tem validade fiscal. Tem criticidade alta uma vez que envolve o financeiro e a
indisponibilidade deste serviço pode causar prejuízos financeiros.
 'RFXPHQWRV(OHWU{QLFRV
Trata-se de uma ferramenta que disponibiliza documentos de forma eletrônica gerados
em “batch” com informações de vários outros sistemas como a “Chamada de Encalhe” e
“Gerenciamento de Faltas e Sobras”, eliminando a necessidade de impressão em papel. A
seguir alguns dos documentos fornecidos aos distribuidores:
•

1

Boletos para pagamento da chamada de encalhe.

Instituto Verificador de Informações, entidade sem fins lucrativos cujo objetivo é proporcionar
autenticidade à informação de circulação e distribuição de publicações – http://www.ivc.org.
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•

Documentos fiscais para correção de reparte enviado versus nota de envio.

•

Extratos de diferenças apuradas na chamada de encalhe.

•

Débitos e créditos concedidos ao distribuidor.

 *HUHQFLDPHQWRGH)DOWDVH6REUDV
Sistema para os distribuidores informarem as diferenças apuradas entre as
quantidades informadas na nota de envio e o que foi efetivamente recebido, tanto para
débito como para crédito.
 1RWDVH5HSDUWH
Disponibiliza antecipadamente para os distribuidores a quantidade que receberão de
reparte das publicações e as notas de envio emitidas num período de sete dias,
possibilitando-lhes um melhor planejamento e antecipação da micro-distribuição.
 5HFROKLPHQWRVGD6HPDQD
Disponibiliza as imagens de capa e informa todas as publicações que foram ou serão
recolhidas numa determinada semana, sendo utilizado pelos distribuidores e pela gráfica
que imprime a matriz de recolhimento para os jornaleiros.
 7UDQVIHUrQFLDGH,PDJHQV
Utilizado para geração em “batch” de documentos fiscais principalmente da chamada
de encalhe do canal bancas em formato PDF, o usuário tem uma interface de
gerenciamento da execução, possibilitando-o acompanhar a evolução da geração do
documento. Esta aplicação será substituída no futuro pelo sistema de “Gerenciamento de
Processos”.
7UDQVIHUrQFLDGH,PDJHQV9DUHMR
Equivalente a aplicação de “Transferência de Imagens”, porém referente a
documentos gerados no canal varejo pela aplicação “Devolução de Encalhe Varejo”,
também será substituído pelo sistema “Gerenciamento de Processos”.
1~PHURV$WUDVDGRV
O sistema de “Números Atrasados”, possibilita ao leitor que perdeu alguma publicação
em banca, solicitá-la por intermedio de seu jornaleiro ou do próprio distribuidor de sua
cidade. Desta forma tanto o jornaleiro como o distribuidor interagem com este sistema
solicitando a publicação desejada.
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Esta é a única aplicação no site da Dinap que utiliza o banco de dados SQL Server,
todas as demais utilizam o banco de dados Oracle.
0DWHULDO3URPRFLRQDO
Controla todo o processo lógico de distribuição do material promocional (entrada e
saída), desde o cadastro e recepção no armazém até a expedição.
Este sistema foi concebido para possibilitar o gerenciamento dos materiais
promocionais: quantos serão lançados no dia, quantos podem ser expostos em bancas,
quantos serão entregues por distribuidor; evitando assim que haja desperdício entre os
distribuidores, “poluição visual” nas bancas e que o material promocional cumpra seu papel
de atrair a atenção do leitor.
,QIRUPDo}HVVREUH3RQWRVGH9HQGD
O sistema IPV como é conhecido, disponibiliza aos usuários informações gerencias da
evolução de venda das publicações ainda em banca.
Diariamente, um conjunto de jornaleiros definido numa amostra envia informações de
reparte e venda para a Dinap, de todas as publicações comercializadas pela Dinap ou pela
concorrência, estas informações entre outras coisas são utilizadas para fazer a previsão de
venda, que é utilizada para adiantar o pagamento ao editor e fazer cálculo de reparte para a
próxima edição.
6LQDOL]DGRUHVGR+LVWRJUDPD
Tem o objetivo principal de ser o espelho da distribuição, informando se a distribuição
da publicação foi bem ou mal sucedida e onde e quais foram as falhas.
Este sistema apura o esmagamento1 nas vendas, de acordo com o potencial de venda
e características do ponto-de-venda (classe social, região, fluxo de pessoas, entre outros).
A análise é feita após a distribuição e recolhimento da publicação, desta forma, não
permite corrigir distorções com a publicação ainda em banca, apenas para as próximas
edições.
As informações de reparte, encalhe e venda das publicações são obtidas de todos os
pontos de venda dos distribuidores que possuem o sistema “Módulo Comercial do
Distribuidor”.

1

Falta de exemplares das publicações disponíveis para comercialização no ponto de venda.
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6LQDOL]DGRUHVGR,39
Este sistema tem o mesmo foco que o sistema “Sinalizadores do Histograma”, o
grande diferencial é que possibilita a análise e correção da distribuição com a publicação
ainda em banca, em plena comercialização, servindo também para o cálculo da previsão de
venda desta publicação e ainda para analisar a venda das próximas edições.
As informações de reparte, encalhe e venda das publicações são obtidas de todos os
pontos de venda que trocam informações com a Dinap por meio do sistema “IPV”, portanto,
trata-se de um número menor de pontos de venda analisados, somente os que fazem parte
da amostra.
'HYROXomRGH(QFDOKH9DUHMR
Este sistema tem o mesmo objetivo que o sistema “Chamada de Encalhe”, porém
somente para publicações comercializadas no canal varejo.
Os distribuidores informam a devolução das publicações de todas as lojas.
No final é gerado um documento que diz quanto o distribuidor está devolvendo de
cada publicação, realiza a apuração mensal das vendas de cada distribuidor e calcula sua
comissão.
&RQIHUrQFLD)tVLFDGH(QFDOKH9DUHMR
Este sistema é utilizado pelos funcionários da Dinap no armazém, quando o encalhe
das publicações comercializadas no canal varejo chega na portaria, possibilitando conferir
se o informado pelo distribuidor no sistema “Devolução de Encalhe Varejo” está de acordo
com o que está sendo recebido no ato da devolução, apurando assim eventuais diferenças.
*HUHQFLDPHQWRGH3URFHVVRV
O objetivo desta aplicação é disponibilizar uma maneira de execução de processos de
forma assíncrona, para processos demorados ou evitar a necessidade do usuário ficar
aguardando o término do processamento.
A utilidade vai desde a geração de arquivos textos, imagens, pdf e demais formatos de
arquivo. Pode ser utilizado também para integração com outros bancos legados ou não em

processos RIIOLQH.

Diferencia-se das aplicações de “Transferência de Imagens” e “Transferência de
Imagens / Varejo”, por utilizar o padrão JMS, por este motivo substituirá estas aplicações.
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 )UDPHZRUNV8WLOL]DGDVQR6LWH
Para agilizar e padronizar o desenvolvimento de sistemas para o site da Dinap,

algumas IUDPHZRUNV foram criadas conforme descrito a seguir:

)UDPHZRUN GH 662 O 6LQJOH 6LJQ 2Q da Dinap possibilita aos usuários se

conectarem de maneira segura nas aplicações do site, como pode ser visto em ação na tela
de login conforme Figura 16. Sua principal função é possibilitar aos usuários uma única
autenticação entre as várias aplicações existentes que estão inclusive em máquinas

diferentes porém no mesmo domínio, o SSO trabalha em conjunto com a IUDPHZRUN de
segurança.
)UDPHZRUN GH 6HJXUDQoD Segurança na Dinap é uma obsessão, devido ao auto
grau de sigilo das informações, não é possível se quer considerar a hipótese de um editor
ter acesso às informações de vendas ou mesmo ao faturamento de outro editor, o mesmo

para as distribuidoras. A IUDPHZRUN de segurança trabalha em conjunto com o SSO e com

um sistema interno chamado de Infra que mantém o cadastro de usuários e suas
permissões de acesso, resumindo, os usuários só conseguem acessar os sistemas e dados
que estão autorizados, este controle vai desde acesso ao sistema como o acesso a
determinada informação dentro do mesmo.
)UDPHZRUN GH ,PDJHP GH &DSD Uma vez que as imagens de capa foram
digitalizadas e armazenadas no repositório de capas, as mesmas são disponibilizadas para

as aplicações utilizando-se desta IUDPHZRUN.

)UDPHZRUN GR (QWLUH; Visa abstrair do programador a complexidade de se

comunicar com o PLGGOHZDUH Entire-X nas comunicações com os sistemas legados em

Adabas. Agilizando e padronizando o desenvolvimento de novas aplicações, estas por sua
vez precisam apenas indicar onde está o serviço do Entire-X e qual a fila deve ser utilizada,

uma vez a comunicação estabelecida, esta IUDPHZRUN possui também uma série de
recursos para manipulação dos dados trocados.
)UDPHZRUNGR3RROGH&RQH[}HV A IUDPHZRUN de Pool de Conexões foi criada uma
vez que no início do site da Dinap o Tomcat que era utilizado não implementava esta
característica (a versão mais recente do Tomcat já implementa, o mesmo com o JBoss). O
pool de conexões é uma estrutura para criação de um conjunto de conexões ao banco de
dados. Permite reusar conexões físicas e reduz a sobrecarga no servidor, e sua
funcionalidade minimiza o gasto com operações de criar e fechar conexões. Dessa forma,
um pool de conexões representa uma única conexão física no banco de dados,
permanecendo aberta durante o uso por uma série de conexões lógicas que são
compartilhadas entre as aplicações.
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Uma conexão física é uma conexão entre o 3RRO e o banco de dados, já uma conexão

lógica é uma conexão disponibilizada pelo 3RRO e efetivamente utilizada pelas aplicações.
 +LVWyULFRH(YROXomR

Antes de existir o site da Dinap, os distribuidores recebiam um envelope com
documentos como: boletos, chamada de encalhe, base de cálculo entre outros. Estes
documentos eram impressos na quinta-feira e despachados por caminhões e correios para
os distribuidores que só receberiam estes envelopes no sábado ou no domingo.
As informações contidas nestes documentos, principalmente na chamada de encalhe,
eram passadas para os jornaleiros para que estes devolvessem os produtos na data correta,
para a devolução do encalhe pelo distribuidor à Dinap, nesta época, havia uma área na

Dinap chamado de “SRRO GH GLJLWDomR” com aproximadamente oito funcionários
exclusivamente para digitar as informações constantes nestes documentos. Este processo é
conhecido até hoje como semana de recolhimento, contudo, ocorriam problemas como:
extravio de documentos, atraso na apuração das vendas e pagamento antecipado menor
que o realizado para o editor baseado em previsões, prejudicando também o lançamento da
próxima edição.
A comunicação com os editores era feita através dos GPs e de um sistema que
acessava a base de dados da Dinap via Telnet, este sistema foi substituído pelo sistema do
site da Dinap “Consulta para Editores”.
O primeiro contato da Dinap com a LQWHUQHW ocorreu em meados de 1996, através de

uma aplicação que era executada em um servidor ZHE Apache utilizando a linguagem PHP,
conforme Figura 19.

)LJXUD$QWLJR6LWH'LQDS


)LJXUD±$QWLJRVHUYLoRGH1~PHURV$WUDVDGRV

Esta versão rudimentar de site desenvolvida internamente, continha apenas uma

forma dos leitores e distribuidores entrarem em contato com a Dinap por HPDLO, e um
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sistema chamado de “Listão de Números Atrasados” conforme Figura 20. Um arquivo em

formato texto era disponibilizado no servidor ZHE Apache, onde o sistema de “Listão de
Números Atrasados” que foi desenvolvido em PHP lia este arquivo e exibia as publicações

disponíveis para solicitação no navegador ZHE. Resumindo, era apenas uma forma de
consulta;

a solicitação da publicação ou número atrasado era feita por e-mail ou por

telefone.
Desde então muita coisa mudou, e principalmente evoluiu, houve um direcionamento

para que as novas aplicações fossem desenvolvidas para a LQWHUQHW, por diversos fatores
anteriormente descritos no capítulo II.
Deste ponto em diante começou a profissionalização da LQWHUQHW na Dinap.
No ano de 1999 um grupo interno na Dinap foi montado e uma consultoria foi

contratada para desenvolver um novo VLWH para a Dinap, desta vez com mais recursos, os
quais são utilizados até hoje.
Um maior número de serviços foi disponibilizado. Uma infra-estrutura foi montada de

forma a permitir a expansão de novos serviços no VLWH, esta nova versão do VLWH da Dinap,

foi desenvolvida em Java utilizando o software livre Tomcat que é um FRQWDLQHU de Servlet e
JSP de propriedade do grupo Apache.
Além dos recursos descritos no item “Site da Dinap“ na “Situação Atual” deste capítulo,
existiam também outros como mencionados a seguir:
•

Um mecanismo simples de segurança que contemplava autenticação e

autorização somente das páginas do VLWH, e não dos sistemas que seriam
desenvolvidos posteriormente.

•

Interface para administração do VLWH com diversos recursos configuráveis como:

EDQQHUV de propaganda, itens do próprio VLWH como “Tudo para PDV” e
“Materiais Promocionais”, inclusão de novas aplicações na página de
“Serviços” entre outros. Este administrador é utilizado até hoje.

O antigo sistema de “Listão de Números Atrasados” continuou sendo utilizado, até que
foi substituído pelo sistema “Números Atrasados” que contém muito mais recursos, entre

eles a possibilidade de solicitar pedidos de números atrasados pela LQWHUQHW.

Inicialmente o VLWH possuía serviços apenas para os distribuidores até que evoluiu para
atender também os editores e usuários internos.
Apesar de todas estas evoluções, o site da Dinap tinha alguns problemas sérios como:
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Com o aumento do número de aplicações, se tornou necessário um controle de
acesso a cada sistema e não apenas à página de Serviços que servia como “OLQN” para todos
os sistemas disponíveis, ou seja, se um usuário tivesse acesso à página de serviços, este
poderia acessar todos os sistemas disponíveis.
3DUD UHVROYHU HVWH SUREOHPD foi criado o sistema de segurança conhecido como
“Infra” que administra um cadastro de usuários e suas permissões de acesso aos sistemas e

partes do mesmo, foi criada também a “)UDPHZRUN GH 6HJXUDQoD” que verificava se o
usuário estava autenticado e se possuía direito de acesso ao recurso solicitado no site.
O mecanismo de validação do usuário no site era feito pelo do banco de dados, ou

seja, quando o usuário digitava o usuário e senha na tela de ORJLQ uma conexão física ao
banco de dados era estabelecida. Isto causava uma série de problemas, tanto de
performance como de indisponibilidade do site, uma vez que ao ocorrer um erro era
necessário reiniciar o serviço do Tomcat para eliminar as conexões abertas que ficavam
presas.
3DUDUHVROYHUHVWHSUREOHPD foi criada a “)UDPHZRUNGH3RROGH&RQH[}HV” pois a
versão do Tomcat utilizada não implementava um. O principal ganho com o uso desta

IUDPHZRUN foi a possibilidade de poder compartilhar um número menor de conexões físicas
com o banco de dados e a validação do usuário e senha através de informações obtidas do
sistema “Infra”.
A Dinap tinha autonomia para escolher o ambiente e ferramentas que desejasse,
porém com a unificação dos departamentos de sistemas do grupo Abril, cada departamento
deixou de ter sua área de informática, passando a existir uma única área de tecnologia da
informação para o Grupo Abril.
Entre janeiro a julho de 2001 um grupo multidisciplinar foi montado para escolher a
plataforma de desenvolvimento de novos sistemas.
As diretrizes escolhidas por este grupo visavam dotar a Editora Abril de alta
capacidade para liderar seus mercados, identificando e antecipando assim oportunidades de
negócios, para isto optaram por um time de profissionais de alto gabarito para construir em
grande velocidade sistemas e processos integrados, gerando uma infra-estrutura
padronizada, baseada em componentes reutilizáveis e compartilháveis.
Na primeira etapa deste grupo foi realizada a equalização de conceitos, estudo e
comparação de plataformas existentes, avaliação das tendências do mercado junto a
fornecedores e parceiros, escolha de uma plataforma e apresentação dos resultados
parciais.
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Após uma série de estudos foi adotada como estratégia a definição de uma única
plataforma de desenvolvimento que suportasse orientação a objetos e objetos distribuídos
reutilizáveis. Em junho de 2001 optou-se por utilizar o padrão J2EE.
As premissas para esta estratégia foram:
•

Suporte à tecnologia ZHE.

•

Desenvolvimento em 3 camadas / multicamadas.

•

Suporte à integridade transacional.

•

Controle de segurança adequado.

Num segundo momento foram avaliadas quais plataformas e ferramentas seriam
necessárias para suportar a plataforma J2EE em especial “Servidor de Aplicação” e IDE, foi
elaborado então uma “RFI, RFQ e RFP”1, que se resumem em: levantamento de
fornecedores, avaliação de soluções de mercado com questões técnicas que o grupo

julgava importantes como: ORDGEDODQFH, segurança, carga, suporte técnico, compatibilidade

total com o padrão J2EE, administração e produção, as quais foram encaminhadas as
principais empresas de mercado: IBM, BEA, Borland, Oracle e ATG.
Após o término do processo de avaliação (em 2001) tendo sido considerados todos os
critérios acima mencionados, a seguinte classificação de servidores de aplicação e
fornecedores foi feita: Web Logic da BEA, Web Sphere da IBM, Borland Application Server
da Borland, Dínamo da ATG e Oracle Aplication Server da Oracle.
Após a avaliação de requisitos técnicos foram realizadas as cotações para efetivar a
compra, devido ao alto valor do software conforme demonstrado na Tabela 7 (tais valores
tem como base o ano de 2005, e não do período da decisão), chegaram a conclusão que
não possuíam recursos disponíveis para tal.

1

Etapas do processo de compra, request for information, quotation e purchase ou levantamento de
informações, cotações e compra.
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7DEHOD&RPSDUDWLYRGH3UHoRVGH6HUYLGRUHVGH$SOLFDomR-((

)RUQHFHGRU 3URGXWR
ATG
Dynamo
BEA
WebLogic

Borland
IBM

Enterprise Server
Websphere

JBoss
Oracle

-%RVV$6
Application Server 10g

Sun

9HUVmR
6.1
Express 8.1 Basic
Express 8.1 Premium
WorkGroup 8.1
WorkGroup 8.1 Advantage
Server 8.1 Premium
AppServer 6.0
Express 5.0
Enterprise 5.0
Websphere 5.0
4.0
Java Edition v.9.0.4
Standard Edition v.9.0.4
Enterprise Edition v.9.0.4
8.0
7.0
7.0

Platform Edition
Standard Edition
Enterprise Edition
Fonte: THE SERVER SIDE(2005).
Obs: Trata-se de dados de mercado com base no ano de 2005.

3UHoR
US$ 15.000 por CPU
US$ 495
US$ 3.000
US$ 4.000
US$ 10.000
US$ 17.000
US$ 12.000 por CPU
US$ 1.778 por CPU
US$ 25.000 por CPU
US$ 8.000 por CPU
)UHH6RIWZDUH/*3/
US$ 5.000 por CPU
US$ 10.000 por CPU
US$ 20.000 por CPU
)UHH
US$ 2.000 por CPU
US$ 10.000 por CPU

Na época porém, este grupo não considerou o JBoss, pois este era muito recente e
ainda não tinha uma grande base instalada.
Outras opções foram cogitadas mas nenhuma se viabilizou. Como o Grupo Abril
possuía algumas licenças do ATG que a princípio poderiam ser utilizadas por
aproximadamente três anos, em agosto de 2001 o grupo optou por utilizar o servidor de
aplicação da ATG.
A Dinap chegou a desenvolver uma aplicação chamada “WebConecta” para este
ambiente, outros sistemas também foram desenvolvidos para as outras áreas do grupo
neste período, não sendo aqui mencionados por não serem objetos deste estudo.
Em novembro de 2002 foi constatado que a licença do ATG deveria ser renovada, e o
grupo concluiu que o valor a ser pago era demasiadamente elevado e foi feita então a

pergunta: “Existe um servidor de aplicação 2SHQ 6RXUFH que atenda as necessidades
estabelecidas durante o processo de avaliação?”
O JBoss foi reavaliado e após vários testes, o grupo concluiu que este servidor de
aplicação estava maduro para atender os critérios previamente estabelecidos, adotando-o
como servidor de aplicação oficial do Grupo Abril.
A aplicação “WebConecta” que foi desenvolvida para este ambiente com servidor de
aplicação ATG já foi migrada para o JBoss.
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 &RQVLGHUDo}HV3DUFLDLV
A Dinap de hoje está inteiramente associada à evolução da tecnologia do mundo atual
que caminha a passos largos .
A utilização de novas tecnologias no site da Dinap demostram fatos como:
O JDQKRgrandioso de agilidade nos processos comerciais e operacionais.

A VHJXUDQoD na troca de informações entre a Dinap e editores e principalmente entre
a Dinap e os distribuidores, além da inclusão de um canal direto de comunicação com os
jornaleiros.
A HFRQRPLD obtida com a impressão de documentos, transporte e melhora no
processo de distribuição.
A UHGXomRGHFXVWRV indiretos, a redução de funcionários, e todas as perdas que os
atrasos e extravios geravam.
A VDWLVIDomR dos usuários que além de informações mais ágeis e precisas têm
também no caso dos distribuidores um valor agregado ao seu negócio.
Esta satisfação pode ser comprovada em pesquisa realizada pela área de “Processos
da Rede” da Dinap em setembro de 2004, junto a aproximadamente 150 usuários
distribuidores em todo o Brasil; quando questionados sobre os sistemas disponibilizados no

VLWH da Dinap, foram obtidas as seguintes respostas: 40% bom, 36% muito bom, 19%
excelente e 5% ruim.
Mais da metade consideraram os sistemas do site da Dinap muito bom e excelente e
ao incluir o conceito “bom” este percentual subiu para 95%.
A base de todos estes resultados deu-se inicialmente pela escolha dentro de um

cenário, digamos que “do acaso”, devido a falta de recursos financeiros, porém KRMH R

-%RVV Mi HVWi FRQVROLGDGR FRPR XPD H[FHOHQWH HVFROKD H QmR Ki SHUVSHFWLYDV GH

PXGDQoDV, apenas de expansão, inclusive para os sistemas legados desenvolvidos em

linguagem “Natural” que utiliza banco de dados Adabas. A parte cadastral deste sistema
legado (cadastro de fornecedores, distribuidores e publicações) foi migrada para o padrão

ZHE com J2EE. Atualmente este sistema legado conhecido como “Prodin” é muito
importante para o negócio da Dinap, por abranger toda a parte comercial, contábil,
financeira entre outros módulos.
Muito importante é mencionar que alguns dos sistemas que utilizam a nova tecnologia,
são sistemas de missão crítica cujo valor e impacto no dia-a-dia em caso de

indisponibilidade e mau funcionamento podem ter impactos FDWDVWUyILFRV, por envolverem a
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distribuição, transporte, logística, PDUNHWLQJ, com impactos também na área financeira,
apenas para citar um exemplo, a indisponibilidade do sistema de chamada de encalhe,
causa atraso nas informações de venda e conseqüentemente atraso no pagamento, ou seja,
a Dinap deixa de receber dos distribuidores.
Além da opção inicial que considerou de imediato a relação custo benefício, alguns
dos motivos que influenciaram o grupo Abril a adotar a tecnologia J2EE foram:
•

Uso de IUDPHZRUNV que padronizou e agilizou o processo de desenvolvimento
de

novas

aplicações,

aumentando

a

produtividade,

qualidade

e

manutenibilidade.
•

Suporte total a orientação a objetos.

•

Ampla adoção pelo mercado.

•

Total suporte à tecnologia ZHE.

•

Escalabilidade, confiabilidade, gerenciabilidade.

•

Multi-plataforma e fundamentada em padrões abertos.

•

Grande número de APIs existentes para integração com diversas tecnologias.

•

Suporte a transações, permitindo implementar “GXDOIDVHFRPPLW”.

•

Arquitetura bem definida e expansível.

•

Flexibilidade com integração com Entire-X possibilitando a integração com os
sistemas legados.

A criação do grupo responsável por esta transição, muito contribuiu não apenas para a
tomada de decisão na escolha da plataforma, mas também para o amadurecimento de todo
o processo, que teve seu início em 2001, e complementação em 2003, quando foi revisado
o

processo de avaliação que originou a escolha do ambiente de desenvolvimento de

aplicações corporativas J2EE com servidor de aplicação de software livre JBoss e chegou a
seguinte conclusão em relação ao cenário tecnológico atual:
•

J2EE ampliou sua utilização pelo mercado.
9A plataforma J2EE apresenta uma grande aceitação do mercado de
aplicações corporativas, em particular aplicações para a Internet, isto
demonstra o amadurecimento da tecnologia, sendo este um dos motivos
que levou a Dinap a adotá-la.

•

.NET está se firmando como um ambiente de desenvolvimento.
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9Devido ao fato da plataforma .Net ter menos tempo de mercado que a
plataforma J2EE e estar ainda trilhando o caminho para o amadurecimento
da tecnologia.
•

CORBA continua sendo uma infra-estrutura complicada, sendo usada somente
pelas companhias de software.
9CORBA provou ser um excelente padrão para aplicações distribuídas,
razão pela qual a plataforma J2EE a implementa, contudo devido a
complexidade não foi amplamente aceita pelo mercado, e sim pelas
companhias

de

software

que

fazem

uso

deste

padrão

para

o

desenvolvimento de PLGGOHZDUHV como o Entire-X, que é utilizado pela
Dinap para integração com sistemas legados.
Em relação ao cenário tecnológico atual vale também mencionar que a tecnologia
Java se tornou um padrão de plataforma de desenvolvimento entre as empresas de
software.
O suporte e comprometimento com a tecnologia pelo mercado é muito grande o que

indica que este padrão deve permanecer como plataforma de desenvolvimento pelos
próximos anos.
Os conceitos de orientação a objetos e modularidade permitem a tecnologia Java se
adaptar facilmente às evoluções tecnológicas.
A abrangência da tecnologia é outro aspecto importante, hoje a tecnologia Java

abrange desde 6PDUW&DUGV e dispositivos móveis até aplicações corporativas.

Através da tecnologia J2EE é possível utilizar os principais recursos computacionais
existentes no grupo Abril como banco de dados Oracle, SQL Server, Exchange, serviço de
diretório Novell, Microsoft Active Directory, Entire-X entre outros.
Porém, como todo cenário de transição, mesmo havendo inúmeras vantagens, há
também uma série de problemas no processo, são eles:
•

Falta de padrão para componentização e reutilização.
9Foram desenvolvidas frameworks e estas são amplamente utilizadas, tais
frameworks podem ser consideradas “software básico” para infra-estrutura
como segurança, ainda assim, existe a necessidade de se definir critérios
para criação de componentes ou objetos de negócio reutilizáveis, de forma
a fazer uso de uma das principais vantagens da orientação a objetos que é
a reutilização de código, o que agiliza em muito o processo de
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desenvolvimento de novos sistemas com contribuições também para
evolução e manutenção.
•

Falta de um repositório de componentes reutilizáveis.
9Uma vez que uma política ou padrão de componentização e reutilização
seja criada, será necessário criar também um repositório onde estes
componentes sejam facilmente atualizados, localizados e incorporados em
novos sistemas.

•

Amadurecimento da tecnologia e dos programadores
9Do primeiro sistema desenvolvido ao último, existe uma evolução evidente
muito grande, isto devido as novas tecnologias que são disponibilizadas
bem

como o aprimoramento e amadurecimento dos analistas e

programadores no desenvolvimento de novas aplicações.
É claro que a Dinap tomou e está tomando medidas para contornar e resolver estes
problemas, aprimorando-se cada vez mais .
Por serem os problemas mencionados de ordem administrativa, não estando
relacionados com a plataforma,

temos mais uma evidência que o uso deste ambiente

demonstrou-se viável.
No que se refere a ganhos financeiros diretos, o sistema de “Chamada de Encalhe”é
o melhor exemplo do sucesso deste processo, visto que as informações relativas à venda
levavam vinte dias para serem apuradas, com a sua implementação utilizando a tecnologia
J2EE as informações tornaram-se automáticas, gerando uma economia de cerca de
cinquenta mil reais por ano, isto sem mencionar a agilidade no processo de conferência e
manipulação de documentos que anteriormente era feita manualmente além da economia
também com os serviços de postagem.
Desta forma pode-se afirmar que o conjunto destes fatos levou a Editora Abril a definir
o padrão J2EE como plataforma de desenvolvimento que se consolidou como a definição de
uma plataforma de mercado, com integração com diversas tecnologias utilizadas estando
assim de encontro com a visão e com a missão da Dinap que é de se manter líder de
mercado, tendo sua administração focada para resultados, oferecendo serviços de
qualidade e que agreguem valor ao negócio dos editores e distribuidores.
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 ,QWURGXomR
O objetivo deste capítulo é apresentar as conclusões obtidas com o desenvolvimento
deste trabalho, bem como propor sugestões para trabalhos futuros.
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 &RQFOXVmR
A abordagem de software livre, o processo de inovação da plataforma Java J2EE, a
questão de padrões, a análise do aprisionamento tecnológico e dos custos de troca
associados, o “IHHGEDFNSRVLWLYR” e a descrição dos principais recursos da plataforma J2EE
e JBoss, são elementos chaves para a proposta deste trabalho.
Com base neste estudo foi possível concluir que o preconceito contra o software livre
apesar de ainda existir está diminuindo. Devido as restrições orçamentárias e pressões por
resultados, há muito tempo faz parte do dia-a-dia de várias organizações, de qualquer porte,
tanto públicas como privadas software livre de qualidade, como o sistema operacional Linux,

o servidor ZHE Apache e o servidor de aplicação JBoss.

Contudo, foi possível perceber também que apenas o software ser livre não é garantia
de redução de custos. As organizações principalmente as de grande porte, não utilizam
software livre devido ao fato de não ser preciso pagar nada por ele, mas sim pelo software
ser bom, ter qualidade, ter garantia e suporte1 e uma rede de usuários e profissionais em
ascensão.
O ambiente proposto possui com sobra estes pré-requisitos, o que pode ser facilmente
demonstrado de acordo com as pesquisas apresentadas no capítulo IV, onde o JBoss é
apontado como líder de mercado, assim como a plataforma Java J2EE.
A utilização do JBoss AS como servidor de aplicação para sistemas corporativos une o
melhor de dois mundos: solução baseada em padrões de mercado com software livre de
qualidade.
Existe também um forte incentivo por parte do governo brasileiro para utilização de
software livre, e com o poder de influência que o mesmo possui pode levar outras empresas
a utilizarem este ambiente, aumentando a rede de usuários pela ação do “IHHGEDFN

SRVLWLYR´.

A tecnologia J2EE e a própria linguagem Java são definidas, mantidas, modificadas e
evoluídas através do JCP. Com um processo aberto e participativo, mais de 700 empresas
líderes de mercado atuam em conjunto para assegurar um avanço constante da plataforma
Java, de forma a proporcionar competição e inovação no mercado, além de estabilidade,
compatibilidade e independência entre fornecedores e plataformas.

1

O suporte ao produto JBoss é opcional, por meio de contratação de serviço que o JBoss Group e
seus parceiros oferecem, ver detalhes no capítulo IV.
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A forma de atuação e a constituição do JCP, contribuem para a diminuição do
aprisionamento tecnológico, uma vez que o padrão J2EE está fundamentado em padrões da
indústria, possibilitando igualdade de competição entre os fornecedores e liberdade de
escolha para os usuários.
Como o JBoss é um servidor de aplicação aprovado no teste de compatibilidade do
padrão J2EE da SUN, isto também é uma garantia tanto de qualidade como de diminuição
do aprisionamento tecnológico e dos custos de trocas associados, uma vez que é
perfeitamente possível migrar de um servidor de aplicação para outro, preservando o
investimento em sistemas, como demonstrado no estudo de caso da Dinap, onde aplicações
desenvolvidas

inicialmente

para

os

servidores

ATG

e

Tomcat

foram

migradas

posteriormente para o JBoss AS.

Os principais motivos que justificam a adoção do ambiente ZHE proposto são:
No que se refere a plataforma J2EE:
•

Ampla adoção pelo mercado.

•

Fundamentado em padrões abertos.

•

Arquitetura bem definida e expansível.

•

Independência de fornecedor e redução do aprisionamento tecnológico.

•

Interoperabilidade entre ambientes heterogêneos.

•

Suporte à orientação a objetos, tecnologias ZHE e Web Services.

•

Possibilita o desenvolvimento de aplicações distribuídas.

•

Grande número de APIs existentes para integração com diversas tecnologias.

•

Um grande número de empresas de software fornecem integração de seus
produtos com a tecnologia Java.

No que se refere ao servidor de aplicação JBoss, além dos motivos apresentados para
J2EE temos:
•

Por ser executado em qualquer arquitetura de hardware e sistema operacional
que contenha uma JVM instalada.
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•

Por seus recursos avançados de “caching”, “clustering”, “fault tolerance”, “load
balance” que

garantem

performance,

disponibilidade

e

escalabilidade

horizontal e vertical.
•

Incorpora os recursos e inovações rapidamente, com a contribuição de
desenvolvedores altamente qualificados ao redor do mundo, além de seus
funcionários.

•

Pelas inovações que são seguidas pelos concorrentes como: núcleo com
arquitetura JMX, “Hot deploy”, suporte à programação orientada a aspectos.

•

Possui integração total com o servidor ZHE Apache e todos os bancos de
dados compatíveis com JDBC como: Oracle, SQL Server, Sybase entre outros.

•

Indicação de institutos de pesquisas (como Gartner) do crescimento do JBoss,
que o posicionou como “líder” no relatório anual de servidores de aplicação de
2005.

•

Redução de custos de entrada e propriedade.

No que se refere a Dinap (objeto do estudo de caso), além dos motivos apresentados para
J2EE e JBoss temos:
•

Ganho de agilidade nos processos.

•

Segurança na troca de informações com distribuidores e editores.

•

Satisfação dos usuários medida através de pesquisas com os mesmos.

•

O uso de “IUDPHZRUNV” padronizou e agilizou o processo de desenvolvimento
de

novas

aplicações,

aumentando

a

produtividade,

qualidade

e

manutenibilidade.
•

Integração com sistemas legados.

A redução de custos obtida pela Dinap merece destaque, pois somente com o sistema de
chamada de encalhe houve um ganho no tempo do processo, que era de vinte dias e
passou a ser instantâneo, destacando também a economia de aproximadamente cinquenta
mil reais por ano, com impressão de documentos, distribuição e redução de funcionários.
O conjunto destes fatores levou a Dinap e a Editora Abril a adotarem o padrão J2EE e
JBoss como plataforma de desenvolvimento, que está consolidada como uma excelente
escolha, não havendo perspectivas de mudanças.
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Desta forma, a contribuição deste trabalho é propor um ambiente ZHE de baixo custo, com
baixo aprisionamento tecnológico, de altíssima qualidade, baseado em padrões abertos
J2EE e no software livre JBoss, tanto por meio da pesquisa bibliográfica realizada, como
pelo estudo de caso, servindo também como referência para empresas que pretendam

migrar ou adotar o ambiente ZHE proposto, além de demonstrar a viabilidade do uso de
software livre em escala corporativa.

 6XJHVWmRSDUD7UDEDOKRV)XWXURV
•

Estudar o aprisionamento tecnológico especificamente em servidores de
aplicação J2EE em particular o JBoss AS.

•

Avaliar o TCO de servidores de aplicação J2EE de software livre em particular
o JBoss AS.

•

Comparativo entre as plataformas J2EE x NET.

•

Definição de uma plataforma de desenvolvimento de aplicações ZHE
objetivando a qualidade, em especial a produtividade.

•

Definição de uma arquitetura para sistemas de missão crítica com servidores
de aplicação J2EE e software livre.

•

Avaliação da programação orientada a aspectos no JBoss AS.
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$1(;26

São aqui apresentadas informações de instalação e configuração do ambiente Java e
JBoss, as principais licenças de Software Livre: GPL, LGPL e BSD, além de um ambiente de
desenvolvimento completo para a plataforma J2EE com IDE Eclipse e o plugin JBoss-IDE
entre outros recursos e ferramentas.
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$±-$9$
As informações constantes neste anexo foram produzidas com base em informações
obtidas do site oficial do Java [JAVA] .
5HTXLVLWRV
Compatível 100% com plataformas executando Linux e Windows.
A configuração mínima de hardware seria: 75 MB de HD, 48 MB RAM e 166 MHZ CPU.
'RZQORDG

Acessar a página KWWSMDYDVXQFRPMVHGRZQORDGKWPO
Clicar na opção: Download J2SE SDK.
Aceitar o contrato e clicar no botão Continuar.
Para instalação no Windows:

Clicar na opção: :LQGRZV3ODWIRUP³:LQGRZV2IIOLQH,QVWDOODWLRQ0XOWLODQJXDJH´.
Para instalação no Linux:

Clicar na opção: /LQX[3ODWIRUP³VHOIH[WUDFWLQJILOH´
Obs. Este download é da versão 1.4.2 do Java SDK.
,QVWDODomR:LQGRZV
De preferência, autenticar-se na máquina com um usuário administrador.
Verificar se já existe uma instalação do J2SDK (uma versão anterior) e caso exista
desinstalar, verificar no “Painel de Controle” opção “Adicionar e remover programas”.
Executar o programa baixado do site da Sun específico para a plataforma Windows.
Seguir as instruções do programa de instalação.
Pronto.
,QVWDODomR/LQX[
De preferência, autenticar-se na máquina com um usuário administrador ou root.

Verificar a permissão de execução do arquivo baixado do site: FKPRG [ MVGN

BBBYHUVLRQ!OLQX[LELQ

Mudar para o diretório onde o Java deve ser instalado, por exemplo /opt ou /usr/local

Executar o arquivo baixado com o comando MVGNBBBYHUVLRQ!OLQX[LELQ
Seguir as instruções do programa de instalação.

Ao término, o diretório MVGNBYHUVLRQ! será criado dentro do diretório na qual estava
posicionado, ex:XVUORFDOMVGNB
Pronto.
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7HVWH
Para testar se a instalação foi bem sucedida, abrir um “SURPSW´ de comando (Windows) ou

WHUPLQDORXFRQVROH6KHOO(Linux) e digitar o comando MDYD±YHUVLRQ

Deve aparecer o texto conforme Figura 21 indicando a versão do Java instalada

)LJXUD7HVWHGHLQVWDODomRGRDPELHQWH-DYD
Se aparecer uma mensagem de erro ou informando que o programa não foi localizado,
proceder com as informações constantes na configuração a seguir.
&RQILJXUDomR
Em caso de problemas na execução das aplicações, duas verificações são necessárias para
o perfeito funcionamento dos sistemas, especialmente do JBoss: Definição da variável de
ambiente JAVA_HOME e colocar o diretório bin da instalação do Java na variável de
ambiente Path.


1R:LQGRZV17H;3
Ir no “Painel de Controle” e escolher a opção “Sistema”.
Windows NT: Selecione a página Ambiente.
Windows 2000 e XP: Selecione a página Avançado.
Clicar no botão Variáveis de Ambiente.
Na lista com as variáveis de ambiente (“Variáveis do Usuário” ou “Variáveis do Sistema”),
verificar se existe a variável JAVA_HOME, se não existir criar.
Para criar, clicar no botão Nova e informar em Nome: JAVA_HOME e em Valor: <diretório

onde foi instalado o Java> ex: F?MDYD.

Procurar a variável PATH e verificar se consta o diretório ELQ aonde foi instalado o Java, se
não existir, acrescentar.
Para acrescentar, selecione a variável PATH na lista e clicar no botão “Editar”. No campo

“Valor”, acrescentar no final do texto que já existe o diretório ELQ aonde foi instalado o Java

ex: F?ZLQGRZVF?:LQGRZV?V\VWHPF?MDYD?ELQ



1R:LQGRZV0(H

Abrir o arquivo “autoexec.bat”, localizado em F?.

Verificar se existe a variável JAVA_HOME definida, se não existir defini-la com o diretório da

instalação do JAVA, ex: JAVA_HOME = F?MDYD
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Verificar se consta na variável PATH o diretório bin da instalação do Java, se não constar
acrescentar no final do texto que já existe o diretório bin aonde foi instalado o Java ex:

3$7+ F?ZLQGRZVF?:LQGRZV?V\VWHPF?MDYD?ELQ



1R/LQX[

Ir no diretório HWFSURILOHG

Criar um arquivo VFULSW chamado MDYDVK com o seguinte conteúdo

ELQEDVK

-$9$B+20( XVUORFDOMVGNB

3$7+ -$9$B+20(ELQ3$7+
H[SRUW3$7+-$9$B+20(
H[SRUW&/$663$7+ 

Em JAVA_HOME colocar o diretório aonde o Java foi instalado.

Dar permissão de execução no VFULSW criado: FKPRGMDYDVK
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%±-%266
As informações constantes neste anexo foram produzidas com base em informações
obtidas do site oficial do JBoss [JBOSS], BURKE & LABOUREY (2003), SCHAEFER (2004),
JBOSS (2005) e STARK & FLEURY (2002).
5HTXLVLWRV
Depende do Java SDK instalado e configurado corretamente.
Por ser totalmente escrito em Java, pode ser executado em todas as plataformas que
possuirem uma JVM Java, isto inclui, Linux, Windows, Unix entre outros sistemas
operacionais.
Para um mínimo de performance, uma configuração de hardware razoável seria: 1 GB de
HD, 512 MB RAM e 400 MHZ CPU, contudo, pode ser executado em qualquer hardware
com uma JVM Java instalada.
'RZQORDG

Acessar a página KWWSMERVVRUJGRZQORDGVLQGH[ ou KWWSVRXUFHIRUJHQHWSURMHFWVMERVV
Baixar a versão do JBoss desejada (versão 4.0 ou superior)
O JBoss está disponível em diversas plataformas, como Linux e Unix, baixar a versão
específica para o seu sistema operacional.
,QVWDODomR:LQGRZV
Certificar-se que o ambiente Java (SDK versão 1.4.2 ou superior) está devidamente
instalado e configurado, conforme Anexo A.
Descompactar o arquivo baixado em algum diretório que não contenha espaços no nome,

descompactar por exemplo em &?MERVV

Verifique a estrutura de diretórios que deve existir na raíz aonde o JBoss foi instalado: ELQ

FOLHQWGRFVOLEe VHUYHU

Pronto, para instalar o JBoss basta descompactar o arquivo e verificar se os diretórios
existem.
,QVWDODomR/LQX[
Certificar-se que o ambiente Java (SDK) está devidamente instalado e configurado,
conforme Anexo A.
Descompactar o arquivo baixado em algum diretório que não contenha espaços,

descompactar por exemplo em RSWMERVVRXXVUORFDOMERVV.
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Verificar a estrutura de diretórios que deve existir na raíz aonde o JBoss foi instalado: ELQ,

FOLHQW, GRFV, OLE e VHUYHU

Pronto, para instalar o JBoss basta descompactar o arquivo e verificar se os diretórios
existem.


,QLFLDUH3DUDURVHUYLoR
,QLFLDUR-%RVV

Executar o arquivo UXQEDW (Windows) ou UXQVK (Linux), estes VFULSWV se encontram no

subdiretório ELQ da instalação do JBoss.

É possível iniciar o JBoss com alguns parâmetros, ver detalhes mais à frente.

Para saber se o JBoss foi iniciado corretamente, verificar na FRQVROH se aparece a
mensagem conforme Figura 22, com o texto: JBoss(MX MicroKernel) ... Started in ...

)LJXUD&RQILUPDomRGHLQtFLRGR-%RVV

Verificar também no seu navegador digitando o endereço: KWWSORFDOKRVW, aparecerá o

site conforme Figura 23.

)LJXUD7HODLQLFLDOGR-%RVV
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3DUDUR-%RVV

Executar o arquivo VKXWGRZQEDW (Windows) ou VKXWGRZQVK (Linux)
Uma outra opção é pressionar as teclas CTRL + C na janela em que o JBoss foi iniciado.

Para saber se o JBoss foi finalizado corretamente, verificar na FRQVROH se aparece a
mensagem conforme Figura 24.

)LJXUD&RQILUPDomRGHILQDOL]DomRGR-%RVV

2EV Se ocorrer algum problema na execução destes VFULSWV, verificar no Anexo A, referente
a configuração do ambiente Java, especificamente a configuração de variáveis de ambiente,
o JBoss não necessita de configurações adicionais para funcionar, somente do ambiente
Java devidamente instalado.
2So}HVGHLQLFLDOL]DomR
O JBoss possui três tipos diferentes de inicialização, cada um com suas particularidades
conforme a seguir:

'HIDXOWNa inicialização não passar nenhum parâmetro ou passar o parâmetro

F GHIDXOW, nesta configuração o JBoss iniciará o suporte a J2EE/EJB e integração com
Tomcat.

0LQLPDO: Na inicialização passar o parâmetro FPLQLPDO´, esta opção iniciará o NHUQHO e
suporte a JNDI, sem suporte a EJB.

$OO Na inicialização passar o parâmetro F DOO, esta opção iniciará todos os serviços do
JBoss, inclusive Web Services e serviços de larga escala como “FOXVWHULQJ”.

2EV Estas configurações têm seu diretório específico de trabalho dentro do diretório server
na raíz (onde o JBoss foi instalado), quando for fazer o “GHSOR\” de alguma aplicação
verificar o diretório correto e o tipo de inicialização.
(VWUXWXUDGH'LUHWyULRV

ELQ: Contém vários VFULSWV e arquivos necessários para iniciar e parar o JBoss.

FOLHQW: Armazena arquivos de configuração e arquivos JARs necessarios para o

funcionamento de aplicações clientes desenvolvidas em Java ou por outros :HE&RQWDLQHUV.

GRFV: Contém informações e documentações diversas.

GWG: Contém arquivos XML e DTD que são utilizados pelo JBoss.
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H[DPSOHV: Contém exemplos de configurações opcionais: como conexão com banco de

dados JCA, filas de mensagens JMS, gerenciamento e GHSOR\ JMX, ORDG EDODQFH entre
outros.

OLE: Arquivos JAR de bibliotecas necessários para a execução do PLFURNHUQHO do JBoss, não
é recomendável adicionar outros arquivos neste diretório.

VHUYHU: Cada sub-diretório existente refere-se a uma configuração diferente do JBoss
referente ao tipo de inicialização escolhido quando do início do JBoss.

FRQILJQDPH!: Os diretórios são default, minimal e all.

FRQI: Arquivos de configurações do JBoss, descritos a seguir.

OLE: Arquivos JAR estáticos para os serviços, as bibliotecas disponibilizadas neste diretório
são compartilhadas por todas as aplicações.

GHSOR\: Diretório de serviços e aplicações (toda nova aplicação deve ser disponibilizada
neste diretório).

GDWD: Arquivos de dados das aplicações e do JBoss os dados não são apagados com o
reinício do serviço.

ORJ: Arquivos de log gerados pelo JBoss e pelas aplicações

WPS: Arquivos temporários do JBoss e das aplicações.

ZRUN: Diretório de trabalho do ZHEFRQWDLQHU Tomcat.
$MXVWH)LQR
Os

principais

arquivos

de

configuração

do

JBoss

se

encontram

no

diretório

VHUYHUFRQILJQDPH!FRQI, onde FRQILJQDPH! é igual ao tipo de configuração utilizada

no momento do início do JBoss que são GHIDXOW, PLQLPDOe DOO, os arquivos são:

MERVVVHUYLFH[PO Este arquivo contém definições dos serviços (FODVV ORDGHUV ORJJLQJ,

JNDI, GHSOR\HUV, etc) do JBoss que são carregados no momento da inicialização,
atualizações neste arquivo requerem o reinício do JBoss.

ORJM[PO Este arquivo contém a configuração dos /RJV(categorias e prioridades, arquivo
de log, nível) que são gerados pelo JBoss.

ORJLQFRQILJ[PO Este arquivo contém informações de segurança do JAAS utilizado no
JBossSX, atualizações neste arquivo requerem o reinício do JBoss

VHUYHUSROLF\ Este é o arquivo com a política de segurança padrão utilizado pelo JBoss, as
permissões e restrições tanto do servidor JBoss como das aplicações que rodam nele são
ajustadas neste arquivo.

VWDQGDUGMERVV[PO Este arquivo contém as configurações padrão para EJB como:

LQYRNHUVFDFKHVL]H, etc.

VWDQGDUGMERVVFPSMGEF[PO Este arquivo contém informações padrão para entity beans
CMP como: fonte de dados, tipo de banco de dados e mapeamento do tipo de dados.
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MQGLSURSHUWLHV Este arquivo define as propriedades do JNDI InitialContext que é utilizado
pelo servidor JBoss sempre que um InitialContext for criado sem a especificação de
parâmetros no construtor.

VWDQGDUGMDZV[PO Este arquivo contém a configuração padrão para a máquina CMP do
JBoss, como: mapeamento “-'%&WR64/” de informações para vários tipos de banco de

dados, configuração padrão para CMP, configuração de ORJ etc.
:HE&RQVROH

O Web Console é um aplicativo para administração do JBoss, com uma interface ZHE

conforme Figura 25, pode ser acessado no navegador ZHE por meio da url:
KWWSORFDOKRVWZHEFRQVROH

Possui uma interface em formato de árvore com os seguintes recursos:
Visualização do JMX Console em formato de árvore.
Visualização da J2EE JSR-77 com estatísticas de gerenciamento de Servlets, EJB e
descritores de implantação.
Domínios dos usuários e Mbeans.
Mostrar qualquer atributo de JMX.
WebConsole Monitoring, para monitorar os atributos JMX em tempo real e exibir alertas de

notificação por HPDLO ou arquivos de log.

WebConsole Snapshots, para registrar valores numéricos de atributos JMX através do
tempo.
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)LJXUD:HE&RQVROHGR-%RVV
'HSOR\GH$SOLFDomR

O GHSOR\ou instalação de aplicações no JBoss é feito por meio de pacotes com aplicações
em formato EAR (para EJB), WAR (para Servlets e JSP), SAR (para Serviços) e JAR (para
bibliotecas). Para isto, basta pegar estes arquivos e simplesmente copiá-los no diretório

VHUYHUFRQILJQDPH!GHSOR\, onde FRQILJQDPH! é igual a GHIDXOWDOOe PLQLPDO.

Ao adicionar o arquivo neste diretório o JBoss automaticamente faz o hot-deploy da
aplicação, ou seja, não precisa reiniciar o serviço para implantar novas aplicações, a
atualização pode ser feita com o servidor em execução.
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O Eclipse é uma IDE para desenvolvimento de aplicações Java com a filosofia de software
livre com licença EPL ou Eclipse Public License, que possibilita o desenvolvimento de

aplicações para ZHE, dispositivos móveis, GHVNWRSe servidores.

As informações constantes neste anexo foram produzidas com base em informações
obtidas do site oficial do Eclipse [ECLIPSE].

)LJXUD(FOLSVH,'(
5HTXLVLWRV
Depende do Java SDK instalado e configurado corretamente.
Por ser totalmente escrito em Java, pode ser executado em todas plataformas que possuem
uma JVM Java, isto inclui, Linux, Windows, Unix entre outros sistemas operacionais.
Para uma performance satisfatória, uma configuração de hardware razoável seria: 512 MB
de memória RAM e 1.5 GHZ de CPU, contudo, pode ser executado em qualquer hardware
com uma JVM Java instalada.
'RZQORDG

Acessar a página KWWSZZZHFOLSVHRUJGRZQORDGVLQGH[SKS.
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Baixar a versão do Eclipse desejada (versão 3.1 ou superior).
O Eclipse está disponível em diversas plataformas, como Linux e Unix, baixar a versão
específica do sistema operacional utilizado.
,QVWDODomR:LQGRZV
Certificar-se que o ambiente Java (SDK versão 1.4.2 ou superior) está devidamente
instalado e configurado, conforme Anexo A.
Descompactar o arquivo baixado em algum diretório que não contenha espaços no nome,

descompactar por exemplo em &?

Será criado o diretório &?HFOLSVH que deve conter os diretórios: FRQILJXUDWLRQ, IHDWXUHV,

SOXJLQV e UHDGPH.

Pronto, para instalar o Eclipse basta descompactar o arquivo e verificar se os diretórios
existem.
,QVWDODomR/LQX[
Certificar-se que o ambiente Java (SDK) está devidamente instalado e configurado,
conforme Anexo A.
Descompactar o arquivo baixado em algum diretório que não contenha espaços no nome,

descompactar por exemplo em: XVUORFDO.

Será criado o diretório XVUORFDOHFOLSVH que deve conter os diretórios: configuration,
features, plugins e readme.

Dar permissão no diretório do Eclipse com o comando FKPRG[XVUORFDOHFOLSVH

Pronto. Para instalar o Eclipse basta descompactar o arquivo, verificar os diretórios e dar
permissão.


3DUDH[HFXWDUR(FOLSVH

:LQGRZV Executar o arquivo: F?HFOLSVH?HFOLSVHH[H.

/LQX[Executar o arquivo: XVUORFDOHFOLSVHHFOLSVH.
O Eclipse IDE deve ser exibido conforme Figura 26.
Em caso de erros ou problemas, verificar no Anexo A como instalar e configurar o ambiente
Java.
Na primeira execução do Eclipse, será solicitado o diretório padrão das “:RUNVSDFHV”, neste
diretório ficarão armazenados os projetos. Esta configuração pode ser alterada futuramente
no menu “)LOH” opção “6ZLWFK:RUNVSDFH”.
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3OXJLQV

O Eclipse na realidade é um gerenciador de SOXJLQV, toda funcionalidade proporcionada pelo

Eclipse provem de SOXJLQV básicos ou fundamentais que já vem em sua instalação, dentre
estes, o mais conhecido é o JDT ou “-DYD'HYHORSPHQW7RROV” que é o IDE para Java, sua
função é dar suporte a projetos Java possibilitando: edição, depuração, compilação de

fontes e aplicações Java, além de vários assitentes. Acompanha também SOXJLQV para: CVS,
Junit, ANT entre outros.


,QVWDODQGRXPQRYRSOXJLQ

Basicamente o processo de instalação de um novo SOXJLQ no Eclipse consiste em baixar o
arquivo (geralmente em formato compactado) do site do fornecedor e atualizar os diretórios

SOXJLQ e IHDWXUH da instalação do Eclipse, ex: FHFOLSVH, conforme a seguir:

1. Baixar o arquivo de instalação do SOXJLQ desejado e salvar no disco rígido.
2. Verificar se foi criado um diretório chamado plugin no qual este arquivo foi
descompactado, caso sim, mover todo o conteúdo de dentro desta pasta para

F?HFOLSVH?SOXJLQ (onde eclipse é igual ao diretório em que o eclipse foi instalado).

3. Verificar se foi criado um diretório chamado IHDWXUH no qual este arquivo foi
descompactado, caso sim, mover todo o conteúdo de dentro desta pasta para

F?HFOLSVH?IHDWXUH (onde eclipse é igual ao diretório em que o eclipse foi instalado).

4. Se não foi criado nem o diretório SOXJLQ nem o IHDWXUH onde o arquivo foi
descompactado, mover todo o conteúdo direto para o diretório F?HFOLSVH?SOXJLQ (onde

eclipse é igual ao diretório em que o eclipse foi instalado).
5. Pronto, a instalação consiste em copiar os arquivos do plugin nas pastas plugin e feature
quando houver.
OBS: Geralmente no site do fornecedor do SOXJLQ constam os procedimentos de instalação
no

Eclipse.

Para verificar se o SOXJLQ foi instalado com sucesso, acessar o menu “+HOS”, na sequencia o
sub-menu “6RIWZDUH8SGDWHV” e por fim a opção “0DQDJH&RQILJXUDWLRQ”.

O Eclipse exibirá uma listagem com todos os SOXJLQV instalados.
3OXJLQ-%RVV,'(

O JBoss-IDE é um conjunto de plugins para Eclipse que facilita o desenvolvimento, teste,
instalação e depuraração de aplicações J2EE baseados no servidor de aplicação JBoss,
com inúmeros recursos descritos por CULPEPPER et al. (2005) conforme abaixo:
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O JBoss é executado dentro do depurador do Eclipse, isto possibilita a execução passo a
passo de aplicações Java que são executados dentro do JBoss como Servlets e EJBs.
Contém vários assistentes, modelos e editores para arquivos XML, páginas HTML/JSP,
servlets, EJBs entre outros componentes descritos na plataforma.
Suporte a Xdoclet, monitoramento do JBoss e controle do ciclo de vida, suporte na
configuração dos pacotes de instalação.
O JBoss-IDE está disponível para GRZQORDG em: http://www.jboss.org/products/jbosside,
baixar a versão mais atualizada e seguir as instruções acima para instalar este plugin.
É claro que o JBoss-IDE depende da existência de um ambiente Java instalado e
configurado corretamente, bem como o servidor de aplicação JBoss e o ambiente de
desenvolvimento Eclipse.
$QW

O Ant é uma ferramenta Java de VFULSW baseado em roteiros XML, para automação de
tarefas ou processos, por exemplo:

O usuário cria um VFULSW conhecido como “EXLOGILOH”, insere um conjunto de comandos/ações
por exemplo: “FRSLDUPRYHUH[FOXLU” um arquivo, fazer FTP, compilar um programa Java,
gerar os pacotes para implantação no servidor de aplicação, entre várias outras tarefas.
A idéia é que processos repetitivos possam ser executados automaticamente, evitando que
sejam digitados todos estes comandos toda vez que for necessário fazer qualquer uma
destas atividades.
Trata-se de software livre produzido pelo grupo Apache, e vem instalado no Eclipse por
padrão, não sendo necessário fazer nada para utilizá-lo.
A vantagem de utilizar o Ant é a portabilidade entre plataformas, enquanto outras
ferramentas semelhantes como “Make” são dependentes de plataforma.

O site oficial do projeto Ant é KWWSDQWDSDFKHRUJ.
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O JUnit é uma IUDPHZRUN que disponibiliza um ambiente completo para testar aplicações
escritas em Java. De testes unitários a testes de integração, o JUnit facilita o
desenvolvimento orientado a testes.
Trata-se de software livre criado por Eric Gamma, e vem instalado no Eclipse por padrão,
não sendo necessário fazer nada para utilizá-lo.

O site oficial do proejto JUnit é: KWWSZZZMXQLWRUJ.
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O XDoclet é uma ferramenta para geração de código baseado em modelos ou WHPSODWHV.
Tem como objetivo diminuir o trabalho do programador na geração de códigos repetitivos
tais como: na criação de descritores de implantação utilizados no padrão J2EE.
As informações são passadas ao XDoclet por meio de marcações escritas no código fonte
da própria aplicação, na sequencia o XDoclet gera os arquivos conforme com o definido.
Trata-se de software livre criado por Rickard Oberg, e vem junto com o Eclipse-IDE por
padrão, não sendo necessário fazer nada para utilizá-lo.

O site oficial do proejto XDoclet é: KWWSZZZ[GRFOHWRUJ.
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http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php


$V7KH*18*HQHUDO3XEOLF/LFHQVH *3/ 9HUVLRQ-XQH
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
3UHDPEOH
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change
it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to
share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This
General Public License applies to most of the Free Software Foundation'
s software and to
any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to
your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if
you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and
that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or
can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author'
s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by
someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the
original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors'
reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the
danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must
be licensed for everyone'
s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
7(506$1'&21',7,216)25&23<,1*',675,%87,21$1'02',),&$7,21
. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.
The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the
Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation
in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output
from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends
on what the Program does.
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. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive
it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that
refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a
work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed
as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception:
if the Program itself is interactive but does not normally print such an
announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to
the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative
or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program
(or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does
not bring the other work under the scope of this License.
. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you
also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
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c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in object
code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b
above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to
it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules
it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source
code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system
on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same
place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled
to copy the source along with the object code.
. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However,
parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their
licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative
works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your
acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing
or modifying the Program or works based on it.
. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions
on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court
order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then
as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License
would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is
intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by
public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range
of software distributed through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of
the rest of this License.
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. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program
under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those
countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two
goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.
12:$55$17<
. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
+RZWR$SSO\7KHVH7HUPVWR<RXU1HZ3URJUDPV
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of
each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should
have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
One line to give the program’s name and a brief idea of what it does.
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later
version.
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This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public
License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along
with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision
comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type ‘ show w’. This is
free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions;
type ‘ show c’ for details.
The hypothetical commands ‘ show w’ and ‘ show c’ should show the appropriate parts of the
General Public License. Of course, the commands you use may be called something other
than ‘ show w’ and ‘ show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits
your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to
sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the
names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
‘ Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit
linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU
Library General Public License instead of this License.
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As informações constantes neste anexo foram obtidas do site:

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-license.php



*18/HVVHU*HQHUDO3XEOLF/LFHQVH9HUVLRQ)HEUXDU\
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place,
Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and
distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not
allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the
successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version
number 2.1.]

3UHDPEOH
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change
it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to
share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors
who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about
whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in
any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of
free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can
get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free
programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these
rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give
the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or
can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete
object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making
changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know
their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer
you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free
library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should
know that what they have is not the original version, so that the original author'
s reputation
will not be affected by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We
wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by
obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent
license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use
specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated
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libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license
for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original
library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire
combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax
criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the
user’s freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software
developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages
are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the
Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, nonfree programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library
does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by
limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the
GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does
ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the
wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the
library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be
combined with the library in order to run.
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 This License Agreement applies to any software library or other program which contains a
notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each
licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data)
to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed
under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.
For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains,
plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted,
and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the
Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true
depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.
 You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each
copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices
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that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this
License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
 You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all
third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be
supplied by an application program that uses the facility, other than as an
argument passed when the facility is invoked, then you must make a good
faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such
function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose
that is entirely well-defined independent of the application. Therefore,
Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by
this function must be optional: if the application does not supply it, the square
root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably
considered independent and separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with
the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.
 You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this
License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to
this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General
Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not
make any other change in these notices.
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Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that
copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that
is not a library.
 You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for
software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to
copy the source along with the object code.
 A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library".
Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside
the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is
a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work
that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states
terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the
Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the
source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked
without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not
precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors,
and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the
object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables
containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the
work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under
Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
 As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the
Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute
that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work
for the customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and
that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this
License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the
copy of this License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable
source code for the Library including whatever changes were used in the work
(which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is
an executable linked with the Library, with the complete machine-readable
"work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)
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b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A
suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library
already present on the user’s computer system, rather than copying library
functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to
give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a
charge no more than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a
designated place, offer equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that
you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any
data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a
special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and
so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary
libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
 You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a
single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute
such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the
Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do
these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on
the Library, uncombined with any other library facilities. This must be
distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a
work based on the Library, and explaining where to find the accompanying
uncombined form of the same work.
 You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under
this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this
License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
 You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works.
These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your
acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing
or modifying the Library or works based on it.
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 Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or
modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible
for enforcing compliance by third parties with this License.
 If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court
order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then
as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License
would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is
intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by
public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range
of software distributed through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of
the rest of this License.
 If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library
under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those
countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
 The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the
present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version
number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you
may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
 If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution
conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two
goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
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 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT /,0,7(' TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
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If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to
the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each
file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library’s name and an idea of what it does.> Copyright
(C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any
later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to
sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘ Frob’ (a
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
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As informações constantes neste anexo foram obtidas do site:
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
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The following is a BSD license template. To generate your own license,
change the values of OWNER, ORGANIZATION and YEAR from their original
values as given here, and substitute your own.
1RWH: The advertising clause in the license appearing on BSD Unix files was
officially rescinded by the Director of the Office of Technology Licensing of the
University of California on July 22 1999. He states that clause 3 is "hereby
deleted in its entirety."
Note the new BSD license is thus equivalent to the MIT License, except for
the no-endorsement final clause.
<OWNER> = Regents of the University of California
<ORGANIZATION> = University of California, Berkeley
<YEAR> = 1998
In the original BSD license, both occurrences of the phrase "COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS" in the disclaimer read "REGENTS AND CONTRIBUTORS".
Here is the license template:
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER>
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
•

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

•

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

•

Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior
written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
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(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

