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RESUMO

A linguagem XML (Extensible Markup Language) vem sendo muito utilizada
em diversas aplicações e já é reconhecida como uma linguagem padrão para
representação de documentos tanto no meio acadêmico quanto no comercial. Porém,
a disponibilidade de uma grande quantidade de dados apresenta vários problemas
práticos que o padrão XML, por si só, não pode resolver.
O trabalho desenvolvido nessa dissertação propõe uma arquitetura para
implementação da tecnologia XML num ambiente corporativo de bancos de grande
porte. Essa arquitetura também é capaz de transformar documentos XML (Extensible
Markup Language) em outros formatos de saída, utilizando, para isso, um servidor
Web HTTP (Hipertext Transfer Protocol), o padrão XSL-T (Extensible Stylesheet
Language - Transformation) e as tecnologias avançadas.
A utilização do XML visa facilitar a troca de informações entre a camada de
dados e a camada de apresentação. Bancos possuem diferentes plataformas de
desenvolvimento, sendo que essa proposta visa implementar a arquitetura em uma
plataforma chamada de Tele Atendimento Customer Relationship Management
(CRM) procurando estruturar a solução para qualquer migração possível para outra
plataforma. O trabalho visa demonstrar como a consulta dos dados (mainframe) é
realizada por uma regra de negócio e transformada em XML para ser apresentada
através do script de servidor ASP.

ABSTRACT

The XML Language (Extensible Markup Language) has been used in several
applications and already recognized as a standard language of document structure in
academic and commercial works. However, the availability from a great quantity of
data presents several practical problems that cannot be solved by XML standard
itself.
The developed work in this essay proposes an architecture to implement XML
technology in a banking structure. The architecture is also capable to convert XML
documents in other document formats, using, to do so, a web HTTP server, the
XSL-T standard and others technology.
The us of XML intends to ease information exchange between data and
presentation layers. Banks have diferent plataforms of development, and the essay
propose to implement the architecture in a plataform called “Tele Atendimento
Customer Relation Management (CRM), trying to structure the solution to any
póssible migration to another plataform. The essay intends to demonstrate how data
queries (mainframe) are achirved by business rules, converted into XML and
presented by ASP server script.
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Capítulo 1 - Introdução
1.1 - Considerações Iniciais
A Internet é uma das grandes revoluções tecnológicas da comunicação dos
últimos anos. Grande parte desta popularidade deve-se à tecnologia Web, que
introduziu uma interface gráfica e intuitiva baseada em hiperlinks, o que possibilitou
a sua fácil utilização pelas pessoas em geral. O crescimento exponencial da rede, e a
sua utilização em massa têm alterado profundamente o modo como as organizações
geram os seus negócios; para não se tornarem obsoletas ao utilizarem as facilidades
introduzidas por esta nova tecnologia, as organizações tornam-se mais competitivas.
Cada vez mais surgem aplicações baseadas na Web, podendo-se citar como as
mais importantes: o ensino a distância, bibliotecas digitais, aplicações Intranet e,
principalmente, o comércio eletrônico.
Esse crescimento de aplicações no ambiente WWW deve-se ao baixo custo e à
facilidade de distribuição de documentos eletrônicos a um grupo de usuários cada
vez maior. Ao mesmo tempo, a tecnologia da Internet vem aumentando a demanda
por aplicações comerciais que sejam mais intuitivas, amigáveis e dinâmicas.
Com esse crescimento, os documentos eletrônicos estão tornando-se cada vez
mais complexos, gerando, com isso, problemas na sua manipulação pela falta de
extensibilidade e intercâmbio com outras aplicações.
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1.2 - Motivação
O constante avanço de tecnologias e o surgimento de novas técnicas e
metodologias aplicadas no desenvolvimento de software, além do advento da Web,
vêm provocando um aumento considerável na complexidade e na abrangência dos
sistemas de informação. Cada vez mais faz-se necessário a integração de vários
sistemas, usufruindo de tecnologias diversas, promovendo uma solução mais
completa e automatizada para seus usuários.
Neste cenário, de interligação e complexidade de sistemas, surge um problema
de integração de dados. Se considerarmos que cada aplicação poderá fornecer dados
a partir de fontes diversas, devemos nos preocupar em como trafegar estes dados e
como cada aplicação os receberá de forma a interpretar, da forma correta, a
informação repassada.
A linguagem XML traz muitas promessas para o futuro, sendo atualmente
reconhecida como uma linguagem para representação da estrutura de documentos
tanto no meio acadêmico quanto no meio comercial. No entanto, a disponibilidade de
uma grande quantidade de dados XML apresenta várias questões técnicas que o
padrão XML não discute, tais como [Deutsch et al., 1998]:
•

Como os dados XML podem ser extraídos de grandes documentos XML?

•

Como os dados XML podem ser trocados entre vários usuários através de
especificações de conceitos diferentes, porém relacionadas?

•

Como os dados XML de diversas fontes podem ser integrados?
Entretanto, apesar de existir uma linguagem XQL (XML Query Language), que

permite consultar dados em XML, deseja-se, a partir daí, realizar algum tipo de
manipulação com esses dados.
Dessa forma, a motivação principal para o desenvolvimento deste trabalho é
poder executar operações sobre dados de documentos XML retornados por uma
linguagem de consulta, no caso desse projeto através da linguagem XSL. Assim, será
possível realizar diversos tipos de manipulações sobre dados de documentos XML,
tornando mais fácil o trabalho do usuário.
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1.3 - Objetivo
O objetivo desse trabalho é propor uma arquitetura para implementação da
tecnologia XML num ambiente corporativo de bancos de grande porte. Essa
arquitetura está baseada numa arquitetura em camadas, onde o XML visa facilitar a
troca de informações entre a camada de dados e a camada de apresentação. Bancos
possuem diferentes plataformas de desenvolvimento, sendo que essa proposta visa
implementar a solução em uma plataforma chamada de Tele Atendimento Customer
Relationship Management (CRM) procurando estruturar a solução para qualquer
migração possível para outra plataforma. O trabalho visa demonstrar como a consulta
dos dados (mainframe) é realizada por uma regra de negócio e transformada em
XML para ser apresentada através da linguagem ASP.
A aplicação do XML nessa arquitetura não se limita apenas a troca de
informações entre as camadas; ela é utilizada para o envio de mensagens para outras
áreas, responsáveis por criações de relatórios de controle das aplicações de Customer
Relationship Management (CRM).
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1.4 - Justificativa
O padrão utilizado para formatar os documentos apresentados no WWW é
definido pela linguagem HTML (HyperText Markup Language), que foi criada a
partir da metalinguagem SGML (Standard Generalized Markup Language)
[International Standards Organization, 1986].
Apesar de ser uma linguagem simples e de fácil entendimento, a HTML não é
totalmente adequada para suportar a variedade de aplicações executadas sobre o
WWW. Suas principais desvantagens são a falta de suporte à estrutura do
documento, o que limita a consulta apenas a trechos de texto, e a não extensibilidade,
impedindo os desenvolvedores de criarem os seus próprios tipos de elementos (tags)
para indicar o significado do conteúdo do documento. Já a linguagem SGML, por sua
vez, é uma linguagem muito poderosa, que não possui tais desvantagens, porém é
muito complexa para ser utilizada diretamente na definição de novas classes de
documentos WWW.
Devido a isso, foi proposta uma nova linguagem para a definição de
documentos estruturados, suportando a extensibilidade que falta ao HTML e sendo
mais simples que a SGML, chamada de XML (Extensible Markup Language). O
objetivo da XML é fornecer muitos dos benefícios encontrados em SGML e não
disponíveis em HTML.
A grande vantagem da utilização de documentos XML, em relação aos
documentos HTML, é a separação entre o conteúdo e a apresentação. Desse modo, é
possível alterar o conteúdo do documento sem se preocupar com sua forma de
apresentação. Além disso, com o uso da XML, os projetistas podem criar seus
próprios tipos de elementos de acordo com a aplicação que está sendo projetada e,
com isso, indicar o significado dos dados.
Como a XML não especifica aspectos de apresentação sobre os seus elementos,
eles podem utilizar uma folha de estilos para formatar sua apresentação quando
necessário. Dessa forma, foi criada a linguagem XSL (Extensible Stylesheet
Language) para ser usada com o propósito de expressar como o conteúdo dos
documentos XML deve ser apresentado. A XSL tem ainda a propriedade de ser
independente de qualquer tipo de formato de apresentação resultante.
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1.5 - Descrição do Problema
A Web é um lugar surpreendente em que milhões de pessoas se comunicam
entre si diariamente. Não importa onde as pessoas estejam geograficamente pois a
Web desconhece qualquer limite físico. Apesar de todas as maravilhas que a Web
tem a oferecer, o seu uso indiscriminado levaria a um caos total se não houvesse
determinados padrões, ou regras, para nos comunicarmos através dessa imensa rede.
É a partir dessa necessidade de padronização que o HTML e, depois, o XML
evoluíram.
O HTML é usado basicamente para descrever o aspecto de uma página Web e
não como os dados devem ser representados. Ao examinar as limitações do HTML,
chega-se à conclusão de que seria literalmente impossível para o HTML sozinho
fornecer maneiras padrão para os seguintes tipos de intercâmbio de dados:
•

Seguradoras compartilhando dados de seus clientes.

•

Decodificação e processamento de informações para pagamento eletrônico.

•

Troca de informações sobre questões legais entre advogados e entre tribunais.
O que a Web precisa é de uma linguagem como o HTML que forneça uma

maneira padrão para intercâmbio de dados. A linguagem tem de ser suficientemente
flexível para permitir aos usuários criarem suas próprias definições de documentos,
estejam eles enviando informações para pagamento eletrônico ou fazendo consultas
de pesquisa padrão. O XML é a linguagem de marcação da Web para intercâmbio de
dados. Essa linguagem de marcação baseia-se em especificações descritas pelo
World Wide Web Consortium (W3C). O padrão foi criado a partir de uma
compilação de propostas submetidas por empresas como Microsoft, ArborText,
Netscape e outras.
O XML atraiu um enorme interesse e vem sendo adotado desde a primeira vez
em que foi formulado, ou seja, em 1996. Ele fornece uma maneira padrão de
codificar o conteúdo e, mais especificamente, uma maneira flexível de criar
estruturas de dados. O XML usa a metáfora das marcas de elementos para marcar
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conteúdo tomando como base um conjunto de regras que o autor do documento
criou.
O XML se parece bastante com o HTML e deve ser assim, já que ambos são
derivados da mesma fonte, a SGML (Standard Generalized Markup Language).
Como um documento HTML, um documento-fonte XML é constituído de elementos
XML, cada um dos quais com uma marca de início e outra de fim. As informações
existentes entre as marcas, se realmente houver alguma informação, são chamadas de
conteúdo. Entretanto, diferentemente do HTML, o XML permite o uso de um
conjunto ilimitado de marcas que indicam o significado dos dados e não a aparência
dos mesmos. Por exemplo, a marca de elemento HTML a seguir
<B>À moda do Chefe</B>
especifica que o título da entrada deve aparecer em negrito no cardápio. Porém, a
marca de elemento XML a seguir
<ENTRADA>À moda do Chefe</ENTRADA>
especifica que as mesmas informações são uma entrada de fato. Fica totalmente a
cargo do criador do documento XML determinar quais marcas são usadas e qual
conteúdo é colocado entre essas marcas.
O problema que essa proposta visa resolver é a dificuldade em extrair dados de
uma base centralizada (Mainframe) e poder mostrá-la em diferentes plataformas ou
sistemas, usando para isso o XML como linguagem central para essa solução.
Com o desenvolvimento de uma aplicação, o conteúdo HTML será gerado de
forma automatizada e padronizado através das folhas de estilos (XSL). Futuramente,
outros dispositivos como Palm Tops poderão acessar as informações do documento
XML, bastando para isso criar uma nova folha de estilos.
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1.6 - Organização do trabalho
Essa seção apresenta o conteúdo dos demais capítulos deste trabalho.
O Capítulo 2 (LINGUAGENS DE MARCAÇÃO) trata das linguagens de
marcação SGML, HTML e XML, descrevendo suas características principais, bem
como suas vantagens e desvantagens. Ele inclui também os conceitos de DTD
(Document Type Definition) e de linguagens de estilo, como é o caso da linguagem
XSL.
No Capítulo 3 (ACESSO E MANIPULAÇÃO DE DADOS XML) são
abordadas as formas de acesso aos dados XML. Inicialmente são apresentadas as
principais características da linguagem ASP. Também são descritas algumas das
principais interfaces DOM, bem como as vantagens e desvantagens de sua utilização
em comparação com SAX.
O Capítulo 4 (A ARQUITETURA USANDO XML) apresenta a proposta da
arquitetura usando XML, para solucionar problemas de integração de sistemas WEB
de Bancos e Instituições Financeiras. Inicialmente, é visto a definição da arquitetura.
Em seguida, é apresentado o XML dentro da arquitetura e como a arquitetura será
utilizada dentro do contexto apresentado.
O Capítulo 5 (IMPLEMENTANDO A ARQUITETURA) descreve o

desenvolvimento de um protótipo WEB, demonstrando a arquitetura proposta com os
métodos desenvolvidos e suas interfaces e como esses métodos trabalham, além dos
testes realizados, para garantir o bom funcionamento do sistema.
Por fim, o Capítulo 6 refere-se à conclusão a respeito deste trabalho, além das
contribuições e das sugestões para trabalhos futuros.
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Capítulo 2 - Linguagens de Marcação
2.1 - Considerações Iniciais
Ao observar a estrutura de um livro, verifica-se que este possui um título, um
índice e vários capítulos estes, por sua vez, possuem um título, uma ou mais seções
com um ou mais parágrafos. Já a estrutura de uma carta não possui nenhum dos
elementos citados no livro, porém, ela possui data, saudação, conteúdo e assinatura.
Essa estrutura varia significativamente entre diversos tipos de documentos, tais como
formulários, documentos bancários, menus de restaurantes, entre outros.
A marcação de documentos serve para identificar a estrutura e o formato no
qual o documento deve ser apresentado, de modo a obter uma boa aparência na
apresentação final. Uma marcação pode indicar que uma frase tenha tamanho de letra
diferente, destacar uma palavra colocando-a em negrito ou ser uma quebra de página,
entre outros. Cada documento tem o seu conjunto de marcações e apresentadores
próprios.
A partir dessa idéia, alguns pesquisadores procuraram um padrão de
representação de documentos que pudesse ser utilizado em todas as estruturas que se
fizessem necessárias para maior facilidade na criação dos documentos. Com esse
intuito, surgiram as linguagens de marcação.
Neste capítulo, são abordadas as principais características das linguagens de
marcação SGML (Standard Generalized Markup Language), HTML (HyperText
Markup Language) e XML (Extensible Markup Language). Também são detalhados
os conceitos de DTD (Document Type Definition) e de linguagens de estilo. Por fim,
é apresentada a linguagem XQL (XML Query Language), uma linguagem de
consulta projetada exclusivamente para documentos XML.
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2.2 – SGML
A linguagem SGML (Standard Generalized Markup Language) foi proposta
para permitir a definição de documentos de acordo com sua estrutura e conteúdo,
independente de sua apresentação (ISO, 1986). É uma linguagem genérica para a
descrição da estrutura lógica de documentos, permitindo a definição de linguagens
específicas, sendo que essas últimas definem a estrutura hierárquica de um tipo de
documento. O padrão SGML deu origem a outros padrões que surgiriam com a
demanda do WWW (World Wide Web) por novos recursos.
Quando usados em aplicações apropriadas, os benefícios da SGML, que
garantiram a sua aceitação e que até hoje permanecem, são bastante significantes.
Eles incluem:
•

Estrutura hierárquica - permite a representação da estrutura hierárquica dos
elementos em um documento, facilitando o seu processamento.

•

Flexibilidade - não especifica quais tipos de elementos devem ser criados ou
como eles se relacionam, ficando isso a critério do usuário. Assim, é possível
criar vários tipos de documentos diferentes.

•

Especificação formal - todos os elementos contidos em um documento
SGML são declarados antes de ele começar. O programa que utiliza o
documento SGML processa esse documento juntamente com sua declaração,
permitindo validá-lo.

•

Representação legível - um documento SGML tem conteúdo textual, podendo
ser manipulado em qualquer editor ou lido e compreendido com facilidade
por um usuário.

•

Reutilização da informação - um documento SGML contém componentes
identificados exclusivamente (parágrafos, seções, etc.) que podem ser
reutilizados facilmente em outros documentos.

•

Vários níveis de segurança - como os componentes de um documento SGML
são identificados exclusivamente; pode-se ter diferentes níveis de segurança
para cada componente.
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A linguagem SGML é um padrão muito poderoso e geral e tem sido utilizada
em ramos como o da publicação técnica, indústrias farmacêuticas, companhias
aeroespaciais, automotivas e de telecomunicações. Mas, apesar dos benefícios que
podem ser ganhos usando SGML, sua base de usuários foi limitada a grandes
empresas, pois se trata de uma linguagem muito complexa, fazendo com que os
custos com implementação não sejam triviais. Desse modo, as idéias que a SGML
incorpora são simplesmente muito significantes e úteis para ficarem restritas a tal
nicho.

2.3 – HTML
A linguagem HTML (HyperText Markup Language) surgiu devido à
necessidade de uma linguagem simples e reduzida para especificar a estrutura e a
apresentação dos documentos disponíveis no WWW, sendo esse um fato que
contribuiu para a expansão da Internet. Além disso, ela foi criada a partir da
metalinguagem SGML e um de seus objetivos principais é formatar esses
documentos na forma como eles devem ser apresentados.
A HTML tornou-se amplamente utilizada como um formato para especificação
de documentos hipermídia por sua simplicidade e facilidade com que os documentos
podem ser escritos. A linguagem especifica um modelo para documentos textuais
contendo interligações e objetos em outras mídias. Além disso, devido à simplicidade
do seu código e à limitação no número de elementos que a constitui, a HTML
permite que seu uso seja simplificado e que qualquer usuário com conhecimentos
básicos em computação possa criar um hiperdocumento definido nessa linguagem.
Ainda em HTML é definido um conjunto de tipos de elementos (tags) utilizados para
especificar a informação e também para indicar o formato com o qual essa
informação deve ser apresentada. A Figura 2.1 mostra um exemplo de um
documento HTML.
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Figura 2.1 – Um documento HTML.
A apresentação gráfica do documento HTML da Figura 2.1 em um browser pode ser
vista na Figura 2.2.

Figura 2.2 – Representação gráfica do documento HTML da Figura 2.1.
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Apesar da linguagem HTML ser muito simples e utilizada em diversas
aplicações, existem algumas desvantagens relacionadas à sua flexibilidade como:
•

Ser uma linguagem que representa a informação em termos de seu layout e
não através do seu significado;

•

Fornecer uma única maneira de visualizar os mesmos dados; se houver a
necessidade de mudanças na forma de apresentação, deve-se criar um novo
documento HTML;

•

Não ser extensível, ou seja, não é possível a especificação e a criação de
novos elementos e atributos para situações específicas e, com isso, indicar o
significado dos dados;

•

Ser difícil reutilizar a informação e também alterar ou manter os documentos,
pois é necessário alterar o documento como um todo (apresentação e
conteúdo), além de faltar suporte à estruturação do documento;

•

Possuir pouca estrutura semântica, já que seus elementos são agrupados sem
seguir uma estrutura pré-definida, tornando-se difícil encontrar o que se esteja
procurando no WWW.
Devido a estas e outras desvantagens, torna-se evidente que a HTML não

fornece recursos suficientes para a especificação e o suporte a total variedade de
aplicações existentes no ambiente WWW. Mesmo que a HTML atenda à atual
demanda dos hiperdocumentos, essa linguagem foi projetada para definir a forma de
apresentação de um documento e oferece poucos recursos para a definição semântica
do conteúdo de suas informações.
Dessa forma, a HTML não satisfaz a todos os requisitos necessários para
atender à nova geração de documentos hipermídia. Já a SGML não possui essas
desvantagens, porém é uma linguagem muito complexa. Assim, é necessário obter
uma linguagem tão poderosa quanto a SGML e tão simples como a HTML. A partir
dessa idéia, um novo padrão foi criado, chamado de XML.
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2.4 - XML
A linguagem XML (Extensible Markup Language) também foi definida a partir
da SGML, sendo um subconjunto da mesma, e foi criada como uma alternativa para
a solução dos problemas encontrados em HTML, pois tem uma maior flexibilidade
para manipular conteúdos propriamente ditos. Segundo HOLZNER [2001], o
objetivo da XML é fornecer vários benefícios encontrados em SGML e que não estão
disponíveis em HTML. Além disso, facilitar o seu aprendizado e a sua utilização se
comparada com a complexa linguagem SGML.
A XML é uma metalinguagem definida como uma forma simplificada da
SGML e oferece uma abordagem padrão para descrição, captura, processamento e
publicação de informações. A XML não substituirá a HTML, mas irá complementála, considerando que a HTML é usada para formatar e mostrar as informações
enquanto que a XML representa o significado contextual das mesmas.
Ao contrário da linguagem HTML, a XML não possui tipos de elementos prédefinidos (tags). Desse modo, os projetistas podem criar seus próprios elementos de
acordo com a aplicação que está sendo projetada. Com esse intuito, a XML dá maior
importância ao conteúdo e à estrutura da informação, sem se preocupar com a forma
de sua apresentação. Além disso, a XML foi projetada de modo que qualquer grupo
de trabalho pudesse criar a sua própria linguagem de marcação, satisfazendo as
necessidades específicas de suas aplicações de modo rápido, eficiente e lógico
[CONNOLLY, 2000]. A Figura 2.3 mostra um documento formatado de acordo com a
especificação da XML.
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Figura 2.3 – Um documento XML.
Os objetivos propostos para a XML foram de suprema importância no seu
desenvolvimento e incluem [LIGHT, 1999]:
•

Utilização direta na Internet;

•

Grande variedade de aplicações;

•

Compatibilidade com a SGML;

•

Facilidade na escrita de programas que processam documentos XML;

•

O número de recursos opcionais em XML deve ser mantido em um valor
mínimo, de preferência zero;

•

Os documentos XML devem ser legíveis e razoavelmente claros aos usuários;

•

O modelo XML deve ser formal e conciso;

•

Os documentos XML devem ser fáceis de criar;

•

A concisão, em marcação XML, deve ser de mínima importância.
Para CASTRO [2001], a linguagem XML descreve uma classe de objetos de

dados (documentos XML) e descreve, parcialmente, o comportamento de programas
que os processam. Esse processamento é realizado através de dois módulos. O
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primeiro módulo chamado de processador XML é usado para ler um documento
XML e fornecer acesso ao seu conteúdo e estrutura. A tarefa fundamental do
processador XML é interpretar (parsing) os dados. Essa tarefa refere-se ao processo
por meio do qual os caracteres que formam o documento XML são categorizados
como marcação ou caracteres de dados. O processador envia essas informações para
o segundo módulo (aplicação XML), ou seja, ele trabalha em benefício da aplicação,
como é mostrado na Figura 2.4.

Figura 2.4 – Sistema baseado em XML

Um documento XML pode ter associado a este documento XML, um conjunto
de regras que define o que é informação propriamente dita do que é marcação desses
dados, descrevendo a estrutura do documento. Essas regras encontram-se em um
DTD e o fato de ser mostrado por linhas pontilhadas na Figura 2.4 indica que seu
uso é opcional.
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2.4.1 – Documentos XML Bem-Formados
Para PITTS-MOULTIS E KIRK[2000], um documento XML é considerado
bem-formado quando obedece rigorosamente à sintaxe XML, descrita brevemente no
item 3.3. Esta validação é feita através de um analisador sintático.
Um analisador sintático, também chamado de parser, tem por função verificar
possíveis erros, denominados erros sintáticos, dentro de um programa fonte. Este
programa fonte é dividido em partes menores, sendo que estas, são comparadas com
as regras de produção especificadas na definição da linguagem, ou seja, o analisador
irá informar ao usuário se o seu programa fonte está escrito corretamente.
Assim como nas outras linguagens computacionais, o parser XML fará uma
varredura no documento (programa fonte), encontrando estruturas e comparando-as
com as definições gramaticais, disponíveis para consulta na recomendação 1.0
publicada pelo W3C. Contudo, além da validação sintática, um documento XML
pode e deve ser validado também por uma definição do tipo de documento (DTD ou
XMLSchema, por exemplo).

2.4.2 – Documentos XML Válidos
Os documentos XML válidos possuem, além da boa formação de acordo com a
sintaxe, um esquema associado, sendo este, um conjunto de regras usado para
estabelecer a estrutura do documento.
O primeiro esquema recomendado pelo W3C foi o DTD. Nele está descrita a
hierarquia que o documento XML deve seguir para ser considerado pelo parser como
um documento válido. As principais definições contidas em um DTD são:

• A possibilidade ou não de aninhar elementos;
• Tipo dos elementos (caracter, numérico, binário, etc.);
• Utilização de atributos;
• Tipo dos atributos;
• Valores possíveis;
• Obrigatoriedade ou não de existência.
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Somando-se ao DTD, um outro padrão foi lançado pelo W3C para a construção
de esquemas de documentos XML válidos. Este novo padrão é denominado
XMLSchema e veio para melhorar algumas características e contemplar novas
funcionalidades dos DTD’s.
Os parsers são utilizados para garantir a estruturação das informações. De
acordo com ANDERSON [2001], a recomendação 1.0 da XML específica dois tipos
de parsers:

• Sem Validação

verifica se o documento XML está de acordo com a

sintaxe (XML bem-formado);

• Com Validação

depois de analisar se o documento é bem-formado, usa um

esquema para verificar o conteúdo e a disposição dos elementos.
Diversos são os parsers disponíveis no mercado, sendo que a maioria é
gratuito, acompanham IDE’s (Integrated Development Environments), dão suporte
para validação de documentos XML, são escritos em linguagens de programação ou
scripts e possuem diversos autores (empresas ou pessoas).

2.4.3 – Elementos
De acordo com PITTS-MOULTIS E KIRK [2000], um elemento é o local onde
os dados são armazenados, ou seja, são unidades de armazenamento das
informações. Ao contrário das marcas em HTML, os elementos descrevem somente
o conteúdo. Conforme a Figura 2.5, o elemento <Academico> esta guardando o
nome do acadêmico, que neste exemplo é “Edmilson Smaniotto”.
Pelo padrão XML, todo o documento possui um elemento denominado
elemento raiz, elemento principal ou root. Isso significa que, o elemento principal
guarda todo o conteúdo de um documento XML. Os demais elementos componentes
do documento são chamados de subelementos, elementos aninhados ou elementos
filhos (ibidem).
Os elementos são formados por uma start tag, o conteúdo e uma end tag, com
exceção aos elementos de conteúdo vazio. As tags estão dispostas ao longo do texto
e delimitam a identificação das entidades (objetos) no documento.
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2.4.4 – Atributos
De acordo com ANDERSON [2001], os atributos são a forma que o padrão
XML tem de guardar/anexar informação adicional acerca do conteúdo de um
elemento, funcionando como uma espécie de metadado do elemento.
Pela sintaxe especificada na recomendação 1.0, os elementos podem ter um
número aleatório de atributos, porém, cada atributo terá, no mínimo, um nome e um
valor. Este valor deve estar entre aspas duplas “valor” ou aspas simples ‘valor’.
Quando usa-se um esquema, tem-se maior controle sobre a distribuição e valores dos
atributos. Um exemplo do uso de atributos em um documento XML é mostrado na
Figura 2.5.

<IPT>
<Equipe-Tecnica>
<Academico cod_matricula="237">Edmilson Smaniotto</Academico>
<Orientador>Fernando Giorno</Orientador>
<Co-Orientador>Não Tem</Co-Orientador>
</Equipe-Tecnica>
</IPT>

Figura 2.5 - Utilização de atributos em XML

Alguns atributos são considerados reservados pelo padrão XML, pois
especificam tratamentos como a linguagem a ser utilizada, caso do atributo xml:lang
e verificações de espaços em branco, através do atributo xml:space ANDERSON
[2001].
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2.4.5 – Atributos Versus Elementos
Conforme HAROLD [2003a], uma boa utilização dos atributos pode ser feito
quando temos casos de ambigüidade de nomes, ou seja, utilizando-se do exemplo da
Figura 2.5, se tivéssemos dois acadêmicos com o nome “Edmilson Smaniotto”, é
indicado usar o número de matrícula para diferenciá-los; essa é a mesma
metodologia empregada em BD’s relacionais.
Os atributos não devem ser utilizados para dados que o usuário deverá
visualizar, ou seja, seu uso tem de ser restrito às informações de controle. Além
disso, existem muitas controvérsias, nas fases de análise, quanto aos dados que são
ou não metadados e poderiam ser representados por atributos. Por fim, o uso de
elementos torna o documento XML mais extensível e modular para alterações futuras
HAROLD [2003a].
Apesar dos pontos favoráveis e desfavoráveis, caberá aos desenvolvedores
adotarem os atributos em suas aplicações XML, pois nas questões de espaço e
desempenho, a utilização destes não significou perdas ou ganhos aparentes
ANDERSON [2001].

2.4.6 - DTD
Um DTD (Document Type Definition) define regras para a especificação de
uma classe de documentos XML, tais como:
•

que tipos de elementos podem existir em um documento (um documento
sobre um livro, por exemplo, pode conter um título, um índice, capítulo(s),
seção(ões), parágrafo(s) entre outros);

•

que atributos esses elementos podem ter (o título do livro pode conter um
atributo indicando o volume ou a edição);

•

como as instâncias desses elementos estão hierarquicamente relacionadas (um
capítulo pode conter um título e uma ou mais seções que contêm um ou mais
parágrafos).
O DTD permite ao projetista definir a seqüência e o aninhamento que os

elementos devem obedecer, os valores e os tipos de atributos, e a estrutura que farão
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parte do documento XML a que ele está associado. Além disso, o projetista pode
definir no DTD quais elementos e atributos são permitidos e quais são opcionais, e as
entidades que devem ou podem aparecer e serem referenciadas, entre outros recursos.
A estrutura especificada em um DTD, segundo sua definição no padrão SGML,
possui uma propriedade importante: apenas a estrutura lógica de um documento é
descrita, não sendo fornecida nenhuma informação sobre a semântica de
apresentação do documento. Desse modo, em um livro, por exemplo, são dados a
estrutura de seus capítulos, seções e parágrafos, mas nada é definido a respeito do
formato de apresentação das informações. Um DTD é associado a um documento
XML através de duas formas: incluído no próprio documento XML ou como um
documento DTD que é referenciado pelo documento XML.
O documento XML da Figura 2.3 contém uma referência ao DTD
“Documento.dtd”, o qual pode ser visto na Figura 2.6.

Figura 2.6 – Um documento DTD referenciado por um documento XML.
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Os documentos XML podem ser bem formados ou válidos. Um documento é
bem formado se segue as regras definidas pela especificação XML. Os documentos
que não puderem passar por um parser XML não são documentos bem formados.
Um documento é válido se está de acordo com as restrições indicadas no seu DTD,
como mostra a Figura 2.6. Se um documento XML for válido, ele também será bem
formado.
Parsers sem validação lêem um arquivo XML e verificam apenas a estrutura
sintática do documento XML. Parsers com validação verificam se o documento é
bem formado e determinam se as tags são válidas, se os nomes dos atributos são
adequados, se os elementos aninhados estão corretos, etc.

Figura 2.7 - Estrutura de um documento XML com um parser XML

Pode-se notar que o documento XML não trata da apresentação das
informações, mas somente do conteúdo a ser apresentado. Sendo assim, existe a
necessidade de utilizar outro recurso que seja responsável pelos atributos de
apresentação. Esta tarefa pode ser realizada através da utilização de parsers
específicos ou linguagens apropriadas para associar estilos ao conteúdo de um
documento XML.
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2.4.7 - XMLSchema
Este é um padrão estudado pelo W3C desde 1999, mas, apesar dos estudos
serem recentes, já está sendo muito utilizado por contemplar uma alternativa aos
problemas graves encontrados nos DTD’s. Ou seja, a linguagem é construída
conforme a sintaxe XML, podendo ser considerado como um vocabulário derivado
do padrão XML, e há a contemplação de tipos de dados [ANDERSON ,2001]. A
recomendação final do padrão XMLSchema data de 2 de maio de 2001 e está
dividida em duas frentes de trabalho: estruturas e tipos de dados [HAROLD, 2003b].
Como conseqüência da utilização da sintaxe XML, o XMLSchema permite o
uso de elementos globais e locais, característica não suportada pelos DTD’s, além da
utilização de parsers XML comuns. A possibilidade de tipos de dados dá ao
XMLSchema um controle maior sobre quais dados irão alimentar o documento
XML, já que o DTD estava praticamente restrito aos tipos “CDATA” e “PCDATA” .
Segundo MOELLER E SCHWARTZBACH [2003], outras características do
XMLSchema devem também ser ressaltadas como:

• Possibilidade de se usar valores nulos;
• Utilização de alguns paradigmas da orientação a objetos (herança e tipos
abstratos);

• Auto-descrição dos dados;
• Modularização (um esquema pode acionar e redefinir outros esquemas).
O XMLSchema enfatiza o uso de um outro padrão que, muitas vezes, passa
desapercebido da maioria dos desenvolvedores. O XML Namespace foi especificado
em 1999, com o intuito de promover a integração de vários esquemas em um único
documento XML, ou seja, mesmo que haja o mesmo nome em um elemento, o
namespace (espaço de nome) garante a unicidade deste dentro do documento.
A sintaxe de declaração do namespace tem a palavra reservada “xmlns”
seguida do caracter dois pontos “:”, como no exemplo da Figura 2.8.
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<Pre-Proposta xmlns:ipt="http://www.ipt.br/propostas/pre.dtd">
<ipt:Academico>
<ipt:Nome>Edmilson Smaniotto</ipt:Nome>
</ipt:Academico>
</Pre-Proposta>

Figura 2.8. Declaração de namespace
Neste exemplo, o identificador, também chamado de URI, é “ipt” e o
endereço onde encontra-se o esquema associado a ele é o URL (Uniform Resource
Locator) indicado entre aspas. Este documento, por exemplo, poderia ser
compartilhado entre os cursos de mestrado do IPT, bastando, para isso usar um
identificador para cada curso (“ipt” para Computação, “hab” para Habitação).
A estrutura de um documento XMLSchema é dividida em blocos, também
chamados de Schema Components. O W3C, na sua recomendação, especifica a
existência de doze blocos divididos em três categorias:

• Componentes primários

contém as definições de tipos simples ou

complexos e a declaração dos elementos e atributos;

• Componentes secundários

contém os grupos de atributos (attribute

groups), identidades e restrições (identity – constraints) e definições de
modelo de grupos (model group);

• Componentes helper

são usados para formarem outros componentes.

Todo documento XMLSchema começa com o cabeçalho do padrão XML,
seguido da tag <schema>, as declarações (elementos, atributos e tipos) e fechando,
conforme a sintaxe XML, com a tag </schema>. Na Figura 2.9 segue um pequeno
exemplo.

<?xml version = "1.0" encoding = "iso-8859-1"?>
<schema>
<!-- Conjunto de declarações -->
</schema>

Figura 2.9 - Sintaxe básica do XMLSchema
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Assim como nos DTD’s, os atributos podem ser utilizados também no
XMLSchema através da tag <attribute>. Quando estão declarados dentro de um tipo
complexo (atributos locais), podem possuir o mesmo nome, independente de serem
do mesmo tipo de dados. Se forem declarados fora dos tipos complexos, servem a
todo o documento sem a necessidade de redeclaração, funcionando como atributos
globais.
Os atributos em XMLSchema podem ser obrigatórios (required), opcionais
(optional) e com valores fixos (fixed), igualmente as declarações #REQUIRED,
#IMPLIED e #FIXED usadas no DTD.
Abaixo, na Figura 2.10, segue o exemplo de um atributo para identificar o
período de atendimento de aluno por parte do orientador.

<attribute name="periodo" type="string" use="required"/>

Figura 2.10 - Uso de atributos em XMLSchema
O exemplo da Figura 2.11 possui uma transformção para um documento
dentro da recomendação do XMLSchema. Após o exemplo, seguem algumas
considerações.
O número 1, indicado na Figura 2.11, mostra uma namespace (“xsd:schema”)
criada para identificar unicamente este documento. No número 2, está a
especificação de um tipo complexo, dispondo a ordem de como será composto o
elemento “Identificação”. O próximo item, colocado no número 3, apresenta um
exemplo do uso das cardinalidades no XMLSchema e, por fim, o número 4 possui de
um atributo que, no documento XML será usado de maneira opcional.
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
1
<xsd:complexType name="tPreProposta">
<xsd:sequence> <xsd:element name="Identificacao" type="tIdentificacao"/> </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="tIdentificacao">
2
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Titulo-Trabalho" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Area-Concentracao" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Equipe-Tecnica" type="tEquipeTecnica"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="tEquipeTecnica">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Academico" type="tAcademico"/>
<xsd:element name="Orientador" type="tOrientacao"/>
<xsd:element name="Co-Orientador" type="tOrientacao" minOccurs="0" maxOccurs="3"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="tDadosCurriculares">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Titulacao" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Area-Concentracao" type="xsd:string" maxOccurs="3"/>
3
<xsd:element name="Carga-Horaria" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Inst-Origem" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="tAtendimentoAluno">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Dia-Semana" type="xsd:string" maxOccurs="5"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="tOrientacao">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Nome"/>
<xsd:element name="Dados-Complementares" type="tDadosComplementares"/>
<xsd:element name="Dados-Curriculares" type="tDadosCurriculares"/>
<xsd:element name="Atendimento-Aluno" type="tAtendimentoAluno"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="tAcademico">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Nome"/>
<xsd:element name="Dados-Complementares" type="tDadosComplementares" maxOccurs="3"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Nome" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Pre-Proposta" type="tPreProposta"/>
<xsd:attribute name="ano_ingresso" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="cod_ddd" type="xsd:string" use="optional"/>
4
<xsd:attribute name="periodo" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:schema>

Figura 2.11 - Definição das regras através do padrão XMLSchema
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2.4.8 - Navegação e Consultas em XML
De acordo com ANDERSON [2001], apesar de novo, o XML é um padrão
muito estável. Contudo, o crescimento dos documentos, no que diz respeito ao
tamanho, implica necessidade de criação de métodos que busquem informações de
maneira mais rápida. Além disso, os documentos precisam de um mecanismo para
ligações entre si (links internos) e até entre vários outros separados fisicamente (links
externos).
Para as ligações de documentos, o W3C recomenda o padrão XLink,
inicialmente chamado de XLL, enquanto que, para as consultas, o padrão
recomendado é o XPath (ibidem).
O XLink é uma recomendação do W3C desde 27 de junho de 2001, enquanto o
XPath já existe desde 16 de novembro de 1999 [WORLD WIDE WEB
CONSORTIUM, 2003].

2.4.8.1 – Xlink
De um modo bem simples, o XLink é o responsável pelo hipertexto em XML,
ou seja, é ele quem possui a definição de como será a navegabilidade nos
documentos, oferecendo, de maneira semelhante ao HTML, a tag de âncora “<A>” e
o atributo HREF [McGRATH, 1999].
Assim como o XML, o padrão XLink é derivado de outros padrões surgidos
juntamente com o SGML. Na realidade, o XLink foi originado a partir do padrão
HyTime (Hypermedia/Time-Based Structuring Language) – ISO/IEC (International
Engineering Consortium) 10744, usado para as ligações de documentos SGML e do
TEI (Text Encoding Initiative), uma tentativa relacionada ao SGML com o intuito de
capturar texto em qualquer formato legível pelo computador. O objetivo maior do
XLink é o mesmo do XML, ou seja, estender as funcionalidades contidas na HTML,
mantendo a sua extrema simplicidade para ser utilizado na Web (ibidem).
Segundo ANDERSON [2001], os principais problemas encontrados com
links em HTML são:
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•

Os links são embutidos

assim como os demais recursos, os links

também precisam estar encadeados com o conteúdo,

esta separação

impede, por exemplo, que seja criado em repositório central de links;

•

Os

links

são

unidirecionais

quando

um

usuário

navega

seqüencialmente por páginas, como página 1, página 2, página 3 e assim
por diante, o desenvolvedor precisa, em cada uma delas, colocar um link
para a página seguinte. Caso exista a facilidade de colocar um link de
retorno para a primeira página, este também precisa ser explicitamente
definido em cada página;

•

Difícil manutenção

quando um negócio via Web possui diversos links

para outros serviços dentro da página, fica complicado fazer uma
alteração quando um novo serviço for adicionado, pois os links só
conectam dois recursos.
De acordo com PITTS-MOULTIS E KIRK [2000], para atender todas as
funcionalidades do XML, os links do XLink possuem as seguintes propriedades:

•

podem ser anexados a qualquer elemento;

•

precisam ser lidos tanto por usuários, quanto por máquinas;

•

podem apontar para partes específicas de documentos XML e HTML por
nome, localização e contexto;

•

devem ser processados também pelo analisador sintático; para isso,
informações adicionais sobre o link precisam ser informadas;

•

podem ser ativados pela ação do usuário, mas necessariamente não
precisam disso;

•

podem ser multidirecionais;

•

podem ser descritos fora dos recursos onde serão utilizados.
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Para ANDERSON [2001] os links podem ser declarados de duas maneiras:

•

Criando um elemento XLink;

•

Adicionando os atributos do XLink a um elemento qualquer do
documento XML.

2.4.8.2 - XPath
O XPath fornece uma maneira hierárquica de se pesquisar informações em um
documento XML. Utilizando-se da estrutura em árvore, característica natural do
XML, aliada a uma sintaxe de buscas em diretórios análoga aos sistemas
operacionais Unix e DOS, o XPath permite que sejam selecionadas partes relevantes
do documento, chamadas também de nós de um documento, para outros fins como
apresentação, com o padrão XSL, e endereçamento com o padrão XPointer (XML
Pointer Language).
De acordo com ANDERSON [2001], são três as partes integrantes do XPath
que formarão, com sucesso, as consultas nos documentos XML:

•

Eixo

•

Testes de nós

é o marco de onde a consulta será iniciada;
seleciona um ou vários elementos específicos dentro do

documento a partir de um eixo especificado;

•

Predicado

é uma filtragem adicional ao eixo e o teste de nós, ou seja,

restringe ainda mais a consulta.
A partir do eixo, também chamado de nó de contexto, existem treze
possibilidades das consultas caminharem pela árvore XML [MOELLER E
SCHWARTZBACH, 2003]. Estas alternativas podem ser visualizadas na Tabela
2.1.
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EIXO

FUNÇÃO

child

busca todos os filhos do nó de contexto

descendant

busca todos os descendentes originados a partir do nó de
contexto

parent

busca o elemento que originou o nó de contexto (pai)

ancestor

busca os elementos que originaram o nó de contexto, não
só o pai

following-sibling

busca os elementos do mesmo nível do nó de contexto
posteriores a ele

preceding-sibling

busca os elementos do mesmo nível do nó de contexto
anteriores a ele

following

busca tudo o que estiver posterior ao nó de contexto,
exceto descendentes

preceding

busca tudo o que estiver anterior ao nó de contexto, exceto
antepassados

attribute

busca os atributos do nó de contexto

namespace

busca os identificadores de nomes do nó de contexto

self

busca apenas o nó de contexto

descendant-or-self

busca a união do descendente e seu nó de contexto

ancestor-or-self

busca a união do antecessor e seu nó de contexto
Tabela 2.1 – Caminhos do XPath

Os testes de nós podem ser utilizados, de acordo com MOELLER &
SCHWARTZBACH [2003], de seis maneiras diferentes:

•

Teste de nó text

pesquisa a todos elementos de texto dentro do eixo

especificado;

•

Teste de nó comment
dentro do eixo especificado;

pesquisa a todos elementos de comentário
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•

Teste de nó processing-instruction

pesquisa a todos elementos de

instrução de processamento dentro do eixo especificado;

•

Teste de nó node

•

Teste pelo nome de um elemento

pesquisa a todos os nós dentro do eixo especificado;
pesquisa a um nome de elemento

específico dentro do eixo;

•

Teste pelo caractere curinga “*”

pesquisa a todos os elementos dentro

do eixo especificado.
Os predicados estão divididos em quatro conjuntos de funções, sendo descritos
abaixo [ANDERSON ,2001]:

•

Funções de conjunto de nós

operam sobre o posicionamento dos

objetos dentro do documento;

•

Funções de cadeia

•

Funções booleanas

operam sobre as cadeias de caracteres;
retornam somente dois valores (verdadeiro ou

falso) nas operações sobre os objetos;

•

Funções de números

retornam valores numéricos tais como contagens,

arredondamentos ou somatórios.
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2.4.9 - Linguagens de Estilos
Como os documentos XML não têm recursos para especificar informações
sobre a apresentação de seu conteúdo, eles podem utilizar uma folha de estilos
utilizada para formatar sua apresentação. Uma das opções é a utilização dos
mecanismos da CSS (Cascading Style Sheet) para ajustar fontes, cores,
posicionamentos, fundos e muitos outros aspectos de apresentação a esses
documentos.
A CSS é uma linguagem declarativa que descreve o relacionamento em termos
de funções e regras de inferência. Esta linguagem especifica, na forma de
declarações, como associar estilo a elementos de um DTD como, por exemplo,
associar informações de tipo e cor de fonte aos elementos de um documento HTML
ou XML. O efeito do estilo afeta o conteúdo do elemento e também de todos aqueles
que estão hierarquicamente abaixo dele, a não ser que já se tenha definido outro
estilo para alguns desses elementos filhos.
Sua especificação foi desenvolvida ciente do fato de que até mesmo uma
linguagem fixa definida por tags, como a HTML, pode se beneficiar separando as
informações de apresentação das informações de conteúdo propriamente ditas. Além
disso, sua especificação pode ser incluída em um documento HTML como sendo
parte do documento. Porém, a CSS possui diversas limitações importantes como, por
exemplo, ela não pode transformar um arquivo XML em um HTML para
apresentação. A linguagem XSL (Extensible Stylesheet Language) foi criada visando
definir regras de transformação para serem aplicadas aos elementos XML de modo a
oferecer muito mais recursos que a CSS. Como exemplo, a XSL permite a
reorganização de conteúdo, o que não é possível com a CSS. Os projetistas da XSL
esperam uma coexistência dos dois padrões, sendo a CSS destinada a documentos
XML simples e a XSL destinada a documentos complexos que necessitariam da
capacidade de formatação mais poderosa, como acesso à estrutura hierárquica dos
elementos. Mais informações sobre a CSS são encontradas em BOS [2000]. A XSL é
baseada no padrão DSSSL (Document Style Semantics and Specification Language)
que é uma linguagem de folha de estilo de padrão internacional para formatação SGML.
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Assim como a SGML, a DSSSL é uma linguagem muito poderosa e extensa, o que a

torna muito complexa e pouco intuitiva.
Apesar de ter incorporado muitas idéias da DSSSL, a XSL é uma linguagem
bem mais simples. E qualquer folha de estilo XSL pode ser convertida
mecanicamente a uma equivalente em DSSSL.
A finalidade da XSL segundo FUNG [2001] é fornecer uma folha de estilo
poderosa com uma sintaxe de fácil utilidade para expressar como os documentos
XML devem ser apresentados. A XSL é poderosa o suficiente para lidar com a
eliminação, reorganização e geração de conteúdo juntamente ao processo de
formatação. E ainda, pode-se tornar a XSL independente de qualquer tipo de formato
resultante.
Dessa forma, através da XSL, um documento XML pode ser transformado em
outros formatos de documentos como, por exemplo, RTF, TeX, PostScript e HTML,
usando ferramentas compatíveis com a XSL, conforme ilustrado na Figura 2.12.
Além disso, utilizando-se de vários documentos XSL diferentes, o mesmo
documento XML pode ser apresentado em diversas formas.

Figura 2.12 –Transformação de um documento XML em XSL
A Figura 2.13 mostra um exemplo de um documento formatado de acordo com
a especificação da XSL, encontrada em Adler et al. [2002]. Esse documento XSL
pode ser aplicado ao documento XML da Figura 2.3, cujo DTD é mostrado na
Figura 2.6, e através de um processador XSL, gerar o documento HTML da Figura
2.1. Esse é um exemplo de conversão de um documento XML para um documento
HTML utilizando as especificações de um documento XSL. O documento HTML
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gerado tem o conteúdo do documento XML e o formato de apresentação definido no
documento XSL.

Figura 2.13 – Um documento XSL.

De acordo com Adler et al. [2002], a XSL tem um conjunto de princípios
essenciais do modelo de desenvolvimento que incluem:
•

ser usada de forma direta na Internet;

•

ser expressa em sintaxe de XML;

•

fornecer uma linguagem declarativa para realizar todas as tarefas comuns de
formatação;
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•

fornecer o recurso de se recorrer em uma linguagem de script, a fim de
acomodar tarefas de formatação mais sofisticadas e permitir extensibilidade e
integridade;

•

ser um sub-sistema da DSSSL;

•

ser possível realizar um mapeamento mecânico de uma folha de estilos CSS
em uma de XSL;

•

levar em conta as experiências de uso da linguagem de folha de estilos FOSI
(Format Output Specification Instance), que também é usada para formatar o
modo como documentos devem ser apresentados;

•

considerar o número de recursos opcionais em XSL, que devem ser mantidos
em um valor mínimo;

•

ser legível e razoavelmente claras aos usuários;

•

ser fáceis de serem criadas;

•

ser de mínima importância a concisão.
Um documento XSL pode conter uma série de regras denominadas templates.
As templates são aplicadas a um documento XML, obtendo como resultado o

conteúdo do documento XML junto com o formato de apresentação aplicado e
organizado de acordo com o especificado no documento XSL.
Sendo assim, a XSL pode fazer o papel de uma linguagem de consulta, pois o
conteúdo gerado será apresentado de acordo com os templates definidos no
documento XSL. Porém, por se tratar especificamente de consultas a documentos
XML, foi definida a linguagem XQL. Em FROUMENTIN [2000] tem-se outras
informações sobre a linguagem XSL.
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2.5 - Considerações Finais
Neste capítulo, foram descritas as principais características das linguagens de
marcação SGML, HTML e XML, bem como suas vantagens e desvantagens. A XML
fornece vários benefícios encontrados em SGML e que não estão disponíveis em
HTML, como a separação entre conteúdo e apresentação. Desse modo, é possível
alterar o conteúdo de um documento XML sem se preocupar com a forma de sua
apresentação.
Foram definidos ainda os conceitos de DTD, XMLSchema e de linguagens de
estilo. Vale destacar a linguagem de estilo XSL, que é usada para expressar como o
conteúdo dos documentos XML deve ser apresentado, além de poder transformá-lo
em outros formatos de documento.
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Capítulo 3 - Acesso e Manipulação de Dados
XML
3.1 - Considerações Iniciais
A informação armazenada em documentos XML deve, em algum momento, ser
lida por um programa para executar uma determinada função, como visualizar,
modificar ou imprimir. O script de servidor ASP, neste trabalho, entra como um fator
de importância essencial no que diz respeito à conversão, por exemplo, de um
documento XML em um documento HTML. Através da implementação de um
parser nesta linguagem, é possível recuperar os elementos dos arquivos DTD e
XML, aplicar as estruturas e os estilos de acordo com a XSL e a CSS, gerando
finalmente um documento HTML, que contém o resultado que pode ser apresentado
no browser.
Porém, qualquer outra linguagem de programação pode ser utilizada para
implementação de um parser XML. Isto é possível devido, em grande parte, à
existência de duas APIs (Application Programming Interface): SAX (Simple API for
XML) e DOM (Document Object Model). Elas foram criadas com o propósito de
permitir aos programadores acessar a informação armazenada em documentos XML
sem precisar escrever um parser em uma linguagem de programação específica. Isto
é possível, pois essas duas APIs têm implementações disponíveis para diversas
linguagens. Assim, se a informação do documento for mantida no formato XML
versão 1.0 e se uma dessas duas APIs for utilizada, a aplicação pode usar qualquer
parser XML disponível.
O assunto abordado neste capítulo refere-se às formas de acesso e manipulação
de dados XML. Inicialmente, é apresentada o script de servidor ASP, utilizada para a
implementação deste trabalho. Em seguida, são discutidos os prós e os contras de se
utilizar as APIs SAX e DOM, além do porquê de ter-se optado por DOM, mostrando
as suas principais interfaces.
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3.2 - O Script de servidor ASP
Para WEISSINGER [1999], Active Server Pages são páginas web que possuem
conteúdo dinâmico. Tais páginas consistem em arquivos de extensão asp que contém
combinações de Server-Side scripts e tags HTML.
Todo o código de programação existente em páginas Asp é executado no
servidor, e este retorna ao cliente somente respostas em HTML padrão – o que faz
com que aplicações Asp possam ser acessadas por qualquer browser existente no
mercado. Uma aplicação feita em Asp pode ainda conter linhas de Client-Side script,
que serão executados na estação cliente. Essas páginas devem estar hospedadas num
servidor Internet Information Server.
Client Side scripts
São códigos de programa que são processados pela estação cliente. Geralmente
em aplicações voltadas à Internet, o código que é executado no cliente cuida apenas
de pequenas consistências de telas e validações de entrada de dados Em se tratando
de páginas web, os client-side scripts terão de ser processados por um browser. O
maior problema de se utilizar este tipo de artifício em uma aplicação é a
incompatibilidade de interpretação da linguagem entre os browsers. O Internet
Explorer, por exemplo, é capaz de interpretar o Visual Basic Script, porém o
Netscape não o faz sem o auxílio de um plug in (que foi desenvolvido por terceiros).
Há ainda o problema de versões muito antigas de navegadores, que não conseguem
interpretar nenhum script.
Em grande parte das situações, não é possível exigir que o usuário final
disponha de determinado produto para acessar a aplicação. Portanto, é importante
pesar todos estes fatores ao planejar alguma aplicação com client-side scripts.
A linguagem script mais indicada para se construir client-side scripts é o
JavaScript, devido a sua compatibilidade com os dois browsers (Netscape e Internet
Explorer, que devem ser de versões iguais ou superiores a 3.0 e 4.0 respectivamente).
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Server Side scripts
São códigos de programa que são processados no servidor. Devido a este fato,
não é necessário preocupar-se com a linguagem que o código foi criado: o servidor é
quem se encarrega de interpretá-lo e de devolver uma resposta para o cliente. Em
páginas Asp, são esses códigos os maiores responsáveis pelos resultados
apresentados, e a linguagem default utilizada é o Visual Basic Script.

3.3 - SAX
A API SAX (Simple API for XML) foi criada para permitir o acesso à
informação armazenada em documentos XML em qualquer linguagem de
programação. Ela provê esse acesso não como uma árvore de nós, mas como uma
sequência ordenada de eventos. A aplicação interpreta esses eventos de uma maneira
significativa e cria o seu próprio modelo de objetos baseada nestes eventos. Assim,
SAX torna-se mais rápida e simples, porém as aplicações que usam essa interface
precisam das seguintes condições :
•

criação de seu próprio modelo de objetos personalizado;

•

criação de uma classe que capture os eventos SAX (gerados pelo parser SAX
conforme ele obtém o documento XML) e crie adequadamente o modelo de
objetos.
Uma vantagem de SAX é que o documento inteiro não fica residente na

memória, o que é interessante em situações onde há processamento de documentos
de grande porte. Os parsers SAX percorrem um documento XML ativando métodos
que tratam de cada caso, como, por exemplo, início, conteúdo e fim de elemento. A
Figura 3.2. mostra a representação do documento XML da Figura 2.2 como uma
seqüência ordenada de eventos.
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Figura 3.1 – Representação do documento XML da Figura 2.2 através de SAX.
Para HAROLD [2003c], SAX é mais adequada para propósitos onde é preciso
ler um documento XML completo do início ao fim e executar alguma tarefa, tal
como construir uma estrutura de dados que represente um documento ou resumir a
informação contida em um documento (como, por exemplo, calcular a média de um
certo elemento). SAX não é muito útil em casos onde se deseja modificar a estrutura
do documento de alguma forma complicada que envolva troca de elementos que
estão aninhados. De qualquer forma, SAX poderia ser utilizado quando
simplesmente deseja-se trocar atributos ou conteúdos de elementos. Como exemplo,
não é possível reordenar os capítulos de um livro usando SAX, porém é permitido
trocar os conteúdos de qualquer elemento com um determinado atributo por um outro
valor qualquer. Desse modo, SAX é recomendada em casos onde sua informação é
estruturada de tal maneira que seja mais fácil criar seu próprio mapeamento do que
representar a informação como uma árvore.
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3.4 - DOM
O poder de XML está na sua capacidade de representar a estrutura da
informação baseada em como cada parte dessa informação se relaciona com as
demais [Bray et al., 2000]. Os documentos estruturados têm a propriedade de poder
em ser aninhados um dentro do outro, apresentando uma estrutura em forma de
árvore.
DOM (Document Object Model) fornece uma interface independente de
plataforma e linguagem para a estrutura e o conteúdo de documentos HTML e XML.
Ele descreve uma linguagem neutra capaz de representar qualquer documento HTML
ou XML bem formado em forma de uma árvore e tratar a informação armazenada
nesses documentos como um modelo de objetos hierárquicos . De acordo com
BENDER [2001] DOM cria uma árvore de nós, baseada na estrutura e na informação
do documento, sendo que o acesso à informação pode ser feito através de interações
com essa árvore. A Figura 3.2 mostra a representação do documento XML da
Figura 2.2 em forma de nós em uma estrutura de árvore.

Figura 3.2 – Representação do documento XML da Figura 2.2 através de DOM.
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DOM busca fornecer um modelo padrão único na forma como são organizados
os diversos objetos que formam os documentos. Ele também busca padronizar uma
interface desses objetos para facilitar na navegação em documentos e no
processamento deles. Além disso, DOM preserva a sequência dos elementos lidos a
partir dos documentos HTML e XML, como se fosse um documento.
Os principais objetivos de projeto de DOM são:
•

fornecer um conjunto de objetos e interfaces suficientes para representar o
conteúdo e a estrutura dos documentos HTML e XML sem perda de
informações significativas;

•

realizar isso de uma forma independente de plataforma e linguagem;

•

fornecer funcionalidade de criação de objeto poderosa o suficiente para
permitir que documentos HTML e XML sejam criados completamente a
partir do zero;

•

fornecer uma base sólida e extensível na qual podem ser adicionadas camadas
DOM no futuro.
Diferente de SAX, em DOM o parser faz quase tudo: lê o documento, cria um

modelo de objeto em uma linguagem (neste trabalho, em ASP) e fornece uma
referência a este modelo de objeto para poder controlá-lo.
Com o uso de DOM, os usuários se beneficiam de uma interface homogênea
tanto para a HTML como para a XML. Eles também podem mover suas aplicações
para qualquer plataforma compatível com DOM sem ter que efetuar qualquer
alteração de código. E ainda é possível fazer a transformação de um documento
XML para HTML, por exemplo, utilizando as especificações XSL.
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3.4.1 - Biblioteca
A conversão de um documento XML em uma estrutura de dados em árvore ou
em uma sequência ordenada de eventos pode ser realizada através do Script de
Servidor ASP. Neste caso, SAX e DOM são recursos que podem ser utilizados, pois
existem bibliotecas que utilizam essas APIs em suas implementações e que
disponibilizam vários métodos para realizar diversas manipulações sobre os
documentos XML. Assim, essas APIs auxiliam o programador a manipular e a
apresentar documentos XML em suas aplicações.
Porém, para realizar as manipulações definidas neste trabalho sobre os
documentos XML, a API DOM pode ser utilizada de modo mais abrangente do que a
API SAX, pois SAX não é muito adequado em atividades mais elaboradas onde é
necessário modificar a estrutura do documento de forma mais complicada. Já DOM
possui diversos métodos para realizar manipulações sobre a estrutura e o conteúdo do
documento, permitindo que programas possam adicionar, modificar ou apagar nós da
árvore de objetos a ele associados.
Existe, em ASP, uma série de interfaces necessárias que estão definidas de
acordo com a recomendação DOM, cada uma representando um determinado objeto
da árvore de nós. Dentre estas interfaces, pode-se citar:
•

Node - representa qualquer objeto em uma árvore de nós. Possui várias
interfaces herdeiras para determinar se o objeto é um elemento, atributo,
texto, etc. Nela estão definidos os principais métodos que fornecem
informações comuns a todos os objetos como nome, valor e tipo;

•

Document - herda da interface Node e representa o documento XML como
uma árvore de nós, fornecendo acesso ao nó raiz da árvore gerada. Isso
significa que ele possui apenas um nó filho, que é o nó raiz;

•

Element - herda da interface Node e representa um elemento em uma árvore
de nós;

•

Attr - herda da interface Node e representa um atributo contido na interface
Element;

•

Text - herda da interface Node e representa o texto contido em um Element
ou em um Attr;
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•

DocumentType - herda da interface Node e representa o DTD associado à
árvore de nós;

•

NodeList - representa um conjunto de nós. Como exemplo, pode conter quais
são todos os filhos de um determinado nó.
As interfaces possuem diversos métodos que relacionam uma interface com a

outra, podendo obter diversos tipos de informações sobre cada objeto da árvore. Em
Apparao et al. [2002], podem ser encontradas mais informações sobre todas as
interfaces, assim como uma descrição de cada método que cada interface oferece.
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3.5 - Considerações Finais
Como foi visto neste capítulo, a linguagem ASP pode ser utilizada para
implementação de parsers que interpretam um documento XML e geram, por
exemplo, um documento HTML para apresentação em um browser. ASP também
possui outras características necessárias na implementação deste trabalho como
portabilidade, ser distribuída e ser direcionada para a Internet, permitindo
movimentar código pela rede.
Foram abordados, ainda, os padrões de API, SAX e DOM, discutindo-se de que
maneira cada um realiza o acesso aos dados de documentos XML. SAX é
recomendada quando aplicações têm que criar seus próprios modelos de objeto
personalizados. Ao contrário, DOM já cria seu modelo de objetos como uma árvore
de nós, baseado na estrutura e informação contidas no documento XML.
Porém, SAX não é adequado em casos onde se deseja realizar manipulações
mais elaboradas, como as definidas para a realização deste trabalho. Já DOM possui
diversos métodos que permitem adicionar, modificar ou apagar nós da árvore de
objetos de forma mais abrangente.
Além disso, foram discutidas as principais interfaces DOM escritas na
linguagem ASP, que disponibilizam vários métodos para realizar a manipulação
sobre os dados XML
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Capítulo 4 - A Arquitetura Usando XML
4.1 - Considerações Iniciais
Esse capítulo apresenta a arquitetura proposta usando XML, para solucionar
problemas de integração de sistemas WEB de Bancos e Instituições Financeiras.
Inicialmente, é visto a definição da arquitetura. Em seguida, é apresentado o XML
dentro da arquitetura e como a arquitetura será utilizada dentro do contexto
apresentado. O detalhamento da arquitetura descrito a seguir está baseado na
descrição da sua funcionalidade e dos recursos utilizados, considerando-se a base
teórica apresentada nos capítulos anteriores.

4.2 – Qualidade de Produtos de Software
Quando se pensa em qualidade de um "produto físico", é fácil imaginar padrões
de comparação, provavelmente ligado às dimensões do produto ou alguma outra
característica física.
Quando se trata de software, a ISO (Organização Internacional de Padrões) já
pensou bastante sobre o assunto. O suficiente para publicar uma norma que
representa a atual padronização mundial para a qualidade de produtos de software.
Esta norma chama-se ISO/IEC 9126 e foi publicada em 1991. Ela é uma das
mais antigas da área de qualidade de software e já possui sua tradução para o Brasil,
publicada em agosto de 1996 como NBR 13596. Estas normas listam o conjunto de
características que devem ser verificadas em um software para que ele seja
considerado um "software de qualidade". São seis grandes grupos de características,
cada um dividido em algumas subcaracterísticas. A Tabela 4.1 apresenta esses
grupos.
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Tabela 4.1 – Características e Sub-características da ISO 9126.
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4.3 – Publicando Conteúdo XML na Arquitetura
O conteúdo XML deverá passar por uma transformação como descrita na seção
2.4.8. Essa transformação pode ocorrer no próprio cliente por meio de um browser
que suporte o padrão ou no servidor por meio de uma arquitetura que faça essa
transformação antes de chegar na máquina cliente. A proposta da arquitetura é
trabalhar com a transformação no servidor.
De acordo com McLAUGHLIN( 2003), para que a publicação de documentos
XML ocorra em um servidor, é necessário que este atenda aos seguintes requisitos:
•

Estabilidade - um servidor deve atender de forma eficiente e independente de
plataforma os documentos XML em qualquer versão da sua recomendação;

•

Integração com outras ferramentas e API´s XML - o servidor deve interagir
com diversos fabricantes de parsers e processadores XSL-T. Além disso,
precisa suportar API´s como DOM e SAX e padrões parceiros como Xlink e
XMLSchema.

•

Presença de produção - se o negócio ou atividade desenvolvida sob um
servidor Web é constantemente acessado, prover uma plataforma com suporte
do XML e seus parceiros fornece mais uma oportunidade de crescimento das
atividades.
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4.4 - Definição da Arquitetura
A arquitetura esta dividida em 5 partes principais:
•
•
•
•
•

Banco de Dados
Camada de Validação e Comunicação de Dados
Servidor XML
Servidor WEB
Cliente WEB

As diversas partes podem ser melhor visualizadas na Figura 4.1.

Figura 4.1 – A Arquitetura Usando XML.
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A Camada de Dados refere-se a base de informação. A Camada de Validação é
responsável pelo acesso aos dados. O Servidor XML processa as regras de negócio
do sistema e gera o XML. O Servidor Web recebe e encaminha solicitações do
Cliente WEB e o Cliente WEB é responsável por fazer a comunicação entre os
usuários e a aplicação.

4.4.1 - Banco de Dados
Os bancos de dados contém a base de informações já existentes e as novas
atualizações a serem feitas, sobre as quais serão efetuadas as consultas e
atualizações. Está ligada diretamente a Camada de Validação, que sabe como acessálo.
A independência entre as regras de negócio e o acesso aos dados possibilita a
implementação de um sistema com utilização de bancos de dados de diferentes
fabricantes, sem que seja preciso alterar as regras de negócio da aplicação. O DB2 da
IBM será o banco de dados para essa proposta.
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4.4.2 – Camada de Validação e Comunicação de Dados
A Camada de Validação é responsável pelo acesso aos dados. Recebe e valida
as solicitações do Servidor XML, faz consultas ao banco de dados, formata e devolve
as respostas ao Servidor XML.
O acesso aos dados é independente das regras de negócio. O Servidor XML
solicita operações de acesso, mas não tem conhecimento de como elas são
implementadas nem sobre quais mecanismos de persistência os dados são
armazenados.
Na Camada de Validação se encontra também o módulo de comunicação, que é
constituído de uma interface de configuração de acesso chamada Proxy, ligado a um
protocolo de comunicação chamado SNA. Todas as requisições de acesso ao banco
de dados, passam primeiras pelo Proxy e este utiliza o SNA para chegar até a
informação no banco de dados. O Proxy também é responsável pela configuração de
acesso ao protocolo SNA.
O Proxy é um componente COM e deve ser visto como um benefício, uma vez
que pode ser ativado facilmente a partir de código escrito em várias linguagens, ou
mesmo, ser ativado numa máquina remota.
O Proxy também está codificado como uma aplicação multithreading. Isto o
habilita a atender a vários clientes simultaneamente, como num caso de
funcionamento num servidor. O Proxy se conecta ao SNA usando Windows Sockets.
A interface do Proxy é extremamente simples com dois métodos, ambos
síncronos que enviam a mensagem e ficam em estado de wait pela resposta:
•

Envia1 : com 3 parâmetros – um identificador de sessão (que é um número
de série), um buffer de envio e outro para recepção dos dados.

•

Envia2 : além dos parâmetros do Envia1 contém adicionalmente – ambiente
em que a transação será executada (GRBE, IMS, CICS, etc), tipo de
continuação e quantas páginas são desejadas.

A Figura 4.2 apresenta o funcionamento da Camada de Validação.
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Figura 4.2 – A Camada de Validação.
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4.4.3 - Servidor XML
O Servidor XML é responsável pelo processamento das regras de negócio do
sistema e geração do XML. Todas as requisições do Servidor Web são transformadas
através de um componente ATL (C++) e repassadas para a Camada de Validação.
Para cada requisição, é gerado um ATL, que contém a regra de negócio necessária
para a obtenção das informações no Banco de Dados. O retorno das informações
geradas na Camada de Validação é processada e convertida em XML através de uma
interface chamada ConvForm. ConvForm trabalha em conjunto com um arquivo
XML que contém a mascara para a transformação dos dados. O XML gerado é
passado então para o Servidor Web, que irá processar o XML.
Caso ocorra algum erro no acesso aos Dados, como, por exemplo, queda de
comunicação ou mesmo um erro de sistema, também é gerado um XML com as
informações de erro. A Figura 4.3 mostra o funcionamento do Servidor XML.

Figura 4.3 – O Servidor XML.
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4.4.4 - Servidor WEB
O Servidor Web recebe e encaminha as solicitações do Cliente WEB, recebe as
respostas do Servidor XML e as repassa de volta para o Cliente WEB. As
solicitações vêm em forma de requisições HTTP e as respostas seguem no formato
HTML. Para implementação da arquitetura será utilizado o servidor IIS.
O Servidor Web envia a requisição ao Servidor XML através das páginas ASP,
e recebe um XML como resposta. O Servidor Web recebe o XML e o transforma em
um arquivo HTML através de uma folha de estilo XSL.
O Servidor Web também é responsável pelo controle de sessão do usuário
logado. O controle de sessão é executado através de um componente chamado
EstadoComp, o qual trabalha com uma interface chamada CtlSes. Esses componentes
geram um XML a cada acesso de um novo usuário ao Servidor Web. Todas as
informações do usuário ficam gravadas no XML correspondente. No Servidor Web
também são gerados arquivos XML´s que mostram todas as requisições ao Servidor
XML. Esses arquivos são utilizados para geração de relatórios. A Figura 4.4 mostra
o funcionamento do Servidor Web.

Figura 4.4 – O Servidor Web.
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4.4.5 - Cliente WEB
São os responsáveis por fazer a comunicação entre os usuários e a aplicação
propriamente dita, por meio de páginas ASP. Através destas, o usuário poderá
informar os dados relacionados à pesquisa ao banco de dados, bem como visualizar
resultados e receber mensagens enviadas pela aplicação. A Figura 4.5 demonstra o
funcionamento do Cliente Web.

Figura 4.5 – O Cliente Web.
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4.5 – Vantagens da Arquitetura
Algumas vantagens de se utilizar a arquitetura como aliada na Automação
Bancária:
Praticidade : implementação em outras plataformas facilitada, pois não está
presa a uma tecnologia específica.
Armazenamento : as informações de requisições ou consultas podem ser
armazenadas em bancos de dados. Esta informação pode ser utilizada em outros
sistemas de gerenciamento.
Custo : a arquitetura possibilita uma ganho no custo de desenvolvimento, pois
ela pode ser adaptada para outras plataformas.
Flexibilidade : a arquitetura é adaptável a qualquer processo ou sistema
Segurança : o acesso aos dados é estabelecido através de usuários e senhas
individuais previamente liberados. Todos os acessos podem ser auditados. As
informações podem ser criptografadas.
Escabilidade : Capacidade de atender com eficiência a um quantidade
crescente de usuário. A escabilidade da arquitetura está diretamente ligada a
capacidade de memória dos Servidores Web a qual estará conectada, pois todo o
controle de sessão da arquitetura esta baseada em memória global. Acredito que esse
aspecto não cause problemas significativos para a escabilidade, pois atualmente , os
servidores são providos de grande quantidade de memória.

56

4.6 – Considerações Finais
Nesta aplicação, o XML será utilizado para criar uma integração de sistemas ou
plataformas existentes no ambiente corporativo de uma instituição financeira. A
partir do momento que o XML é criado, seu conteúdo poderá ser usado em diferentes
sistemas ou plataformas, podendo ser utilizado com seu conteúdo padrão ou mesmo
ser alterado para uma adaptação a algum outro sistema que seja necessário.

57

Capítulo 5 – Implementando a Arquitetura
5.1 - Considerações Iniciais
Esse capítulo refere-se à implementação do protótipo utilizando a definição da
arquitetura. Serão descritos as funcionalidades implementadas e o padrão visual
utilizado, juntamente com os elementos da tecnologia XML utilizados para a
implementá-los.

5.2 – Funcionalidades e Tecnologias Utilizadas
Para o desenvolvimento deste trabalho, serão utilizadas as seguintes
tecnologias:
•

HiperText Mark-up Language (HTML)

•

Dinamic HiperText Mark-up Language (DHTML)

•

Active Server Pages (ASP)

•

eXtensible Markup Language (XML)

•

eXtensible Stylesheet Language (XSL)

•

DOM (Document Object Model)

•

Component Object Model (COM)

•

Linguagem C++
A plataforma operacional escolhida foi o Windows 2000 Server (Servidor)

rodando Internet Information Server 4 (IIS4) e o Windows 2000 Professional
(Cliente) com o Internet Explorer 6.0
Com base na arquitetura proposta, será desenvolvido um sistema de Call Center
para requisições de transações financeiras.
O aplicativo possuirá um menu das transações disponíveis para acesso das
informações ao mainframe (Banco de Dados).
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As telas (Apresentação), escritas em ASP, requisitarão os dados necessários
para cada transação e mostrarão o resultado final, ou seja, se a transação foi ou não
efetuada.
A montagem e envio dos buffers das transações (Negócio) serão feitos por
métodos (componentes) escritos em C++ , conforme ARCINIEGAS [2001].
A transação é processada no mainframe (Banco de Dados) retornando as
informações para o Browser. Os dados vindos do mainframe são convertidos, pelos
métodos (Negócio), em arquivos XML antes de serem devolvidos às paginas ASP
para a montagem da tela de resposta, usando XSL (Apresentação).
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5.3 – Fluxo das Funcionalidades
A aplicação cliente inicia solicitando a página Operador.asp mostrada na
Figura 5.1. Nessa tela o usuário fará a identificação do operador (Logon).

Figura 5.1 – Logon de Operador

O parâmetro IdSes=BE01100150003502250000 da página servirá como a
chave para a criação da sessão pelo Servidor WEB. A partir desse momento, todas as
requisições de páginas estarão indexadas com esta chave. Após a autorização, a tela
da Figura 5.2 aparecerá. A função responsável pela criação da sessão é CriaSessão e
pode ser vista como segue.
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Function CriaSessao(sIdTerm,sInOut)
Dim sBuf
Dim lRet
Dim objSes
sBuf = "<?xml version='1.0' ?>"
sBuf = sBuf & "<Sessao><Terminal>"
sBuf = sBuf & "<NumSerie><Tipo>" & Left(sIdTerm,4) & " </Tipo>"
sBuf = sBuf & "<OrgaoBE>" & Mid(sIdTerm,8,4) & "</OrgaoBE>"
sBuf = sBuf & "<NumBE>" & Right(sIdTerm,5) & "</NumBE>"
sBuf = sBuf &
"<Instalacao></Instalacao></NumSerie><Estado><Ativo></Ativo>"
sBuf = sBuf & "<Data/><Hora/></Estado></Terminal>"
sBuf = sBuf &
"<Operador><Identidade><Id></Id><Senha></Senha><OrgaoOP></OrgaoOP>"
sBuf = sBuf & "</Identidade><EstadoOP/></Operador><Cliente>"
sBuf = sBuf &
"<DadosCliente><AgenciaLEC></AgenciaLEC><ContaLEC></ContaLEC>"
sBuf = sBuf &
"<DAC_LEC></DAC_LEC><Tipo>Conjunta</Tipo><Nome></Nome><NomeGuerra></
NomeGuerra>"
sBuf = sBuf &
"<NumEstrelas></NumEstrelas><CPF_CGC></CPF_CGC></DadosCliente>"
sBuf = sBuf &
"<Saldos><Disp_Aplic></Disp_Aplic><Parcial></Parcial></Saldos>"
sBuf = sBuf &
"<Contas><Conta><CodProduto></CodProduto><Produto><Ag></Ag>"
sBuf = sBuf &
"<Cta></Cta><Dac></Dac></Produto><Complemento></Complemento>"
sBuf = sBuf &
"<Titular></Titular><TitularGrupo></TitularGrupo><FlagAcessoCred></F
lagAcessoCred>"
sBuf = sBuf &
"<TipoOperacao></TipoOperacao><ContaCotista></ContaCotista><TitularC
otista></TitularCotista>"
sBuf = sBuf & "</Conta></Contas></Cliente></Sessao>"
sInOut = sBuf
Set objSes = Server.CreateObject("CtlSes2.Sessao")
lRet = objSes.GuardaSessao(sIdTerm,sBuf)
If Err.Number <> 0 Then
'Trata erro de Run-Time:
sInOut = Err.Description
CriaSessao = ERRO
ElseIf (lRet = 0) Then
sInOut = "Erro na criação da sessão: " & sIdTerm
CriaSessao = ERRO
Else
CriaSessao = OK
End If
End Function

A função CriaSessão gera um XML através do Servidor WEB, utilizando para
isso a interface CtlSes2.Sessão e seu método GuardaSessão.
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Figura 5.2 – Tela de Acesso.
Essa tela é responsável pela identificação do cliente que está ligando para o
Call Center. Através da opção Acesso do menu, o operador digitará a conta do
cliente e sua senha. Para incluir os dados do cliente na Sessão existente, utiliza-se
funções para recuperar os dados da Sessão criada, para em seguida incluir os dados
do cliente. A função que recupera a sessão chama-se RecuperaDadosSessao e a
função que inclui a conta do cliente na sessão chama-se MontaTabContas. As
funções podem ser visualizadas como segue.
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Function RecuperaDadosSessao(IdSes,sResp)
Dim objSes
Dim lRet
Dim sAux
On Error Resume Next
Set objSes = Server.CreateObject("CtlSes2.Sessao")
lRet = objSes.RecuperaSessao(IdSes,sAux)
If Err.Number <> 0 Then
'Trata erro de Run-Time:
sResp = Err.Description
RecuperaDadosSessao = ERRO
ElseIf (lRet = 0) Then
'Trata erro de sintaxe no XML:
sResp = "Erro no controle de sessão!"
RecuperaDadosSessao = ERRO
Else
sResp = sAux
RecuperaDadosSessao = OK
End If
End Function
Function MontaTabContas(sIdSes,sInOut)
' Se sInOut="" : Chama RecuperaDadosSessao para obter o
' xml da sessao; Em seguida chama TransformaHTML, passando
' sInOut e TabContas.xsl;
Dim CodRet
Dim sBuf
CodRet = RecuperaDadosSessao(sIdSes,sBuf)
If (CodRet = ERRO) Then
MontaTabContas = ERRO
sInOut = "Problemas na sessão do terminal. Reiniciar."
Exit Function
End If
CodRet = TransformaHTML(sBuf,"xsl/TabContasInvi.xsl")
If (CodRet = ERRO) Then
MontaTabContas = ERRO
sInOut = "Problemas na sessão do terminal. Reiniciar."
Exit Function
End If
sInOut = sBuf
MontaTabContas = OK
End Function

A função MontaTabContas faz a chamda da função TransformaHTML que é
responsável pela transformação de XML em HTML, utilizando os arquivos XSL. A
função TransformaHTML é utilizada em todas as funções que exigem transformação
de XML para HTML. A função TransformaHTML é mostrada em seguida.
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Function TransformaHTML(sInOut, sXSL)
Dim bRet
Dim objDocXML
Dim objDocXSL
Dim houve_erro
dim sXML
sXML = sInOut
On Error Resume Next
sInOut = TransformaHTML_FiltraXML(sInOut)
houve_erro = false
Set objDocXML = Server.CreateObject("MSXML2.DOMDocument.3.0")
Set objDocXSL = Server.CreateObject("MSXML2.DOMDocument.3.0")
objDocXML.async = false
objDocXSL.async = false
' Carrega XML:
bRet = objDocXML.loadXML(sInOut)
If Err.Number <> 0 Then
'Trata erro de Run-Time:
sInOut = Err.Description
houve_erro = true
ElseIf (bRet = False) Then
'Trata erro de sintaxe no XML:
sInOut = objDocXML.parseError.reason & "<br/>" &
objDocXML.parseError.srcText
houve_erro = true
Else
'Abre XSL:
bRet = objDocXSL.load(Server.MapPath(sXSL))
If Err.Number <> 0 Then
' Trata erro de Run-Time:
sInOut = Err.Description
houve_erro = true
ElseIf (bRet = False) Then
' Erro de sintaxe no XSL:
sInOut = objDocXSL.parseError.reason & "<br/>" &
objDocXSL.parseError.srcText
houve_erro = true
Else
'Transforma:
sInOut = objDocXML.transformNode(objDocXSL)
If Err.Number <> 0 Then
sInOut = Err.Description
houve_erro = true
end if
End If
End If
End Function

Após a efetivação do acesso do cliente, essa conta será colocada na Sessão
correspondente ao IdSes e a tela da Figura 5.3 aparecerá para o operador.
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Figura 5.3 – Dados do Cliente.
Essa tela se refere aos dados do cliente, disponíveis após sua identicação. No
caso desse protótipo, foi feito acessos a base de dados de Consórcio disponível. A
tela mostra todos os Grupo/Cotas de consórcio do cliente conectado. Nesse ponto, o
operador do Call Center deverá informar ao cliente todos os Grupos disponíveis e o
cliente escolherá um para ser atendido. Após a escolha, a Figura 5.4 aparecerá.
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Figura 5.4 – Menu de Opções do Cliente.
O menu de opções apresenta todas as operações disponíveis para o cliente. Para
o protótipo foi escolhido a opção de Lance. Dentro de Lance foi escolhido a opção
de Lance Novo ou Substituição de Lance. Ao selecionar o menu Lance, aparece um
SubMenu Lance/Substituição. Essa opção requisita uma página chamada
Csor_LanceNovoSubst.Asp com o parâmetro IdSes. O ASP é processado no
Servidor WEB, o qual chama o componente ConsultaGCSel no Servidor XML. A
seguir é mostrado a função que é responsável pela chamada do componente e como o
componente é executado.
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Function Dados836(sIdSes, sAgencia, sConta, sDac, sOut)
Dim objTrans
Dim sOperador
Dim sSenhaOp
Dim sAux
Dim CodRet
Dim sResp
Dim aComp
Dim aVal
'on error resume next
Set objTrans = server.CreateObject("CONGCSEL.ConsultaGCSel")
If (Err.Number <> 0) then
Dados836 = ERRO
sOut = "Erro na criação do objeto: " & Err.Description
Exit Function
End If
objTrans.Titular = gsInfoContaTitular
objTrans.Operador = sOperador
objTrans.SenhaOperador = sSenhaOp
CodRet = Estat1(objTrans, "ConsultaGrupoCotaSel", array(sIdSes,
sAgencia, sConta & sDac, "001", gsGrupoCota), _
sIdSes, _
"CsorT836", _
0, _
0, _
sAgencia & sConta & sDac, _
sResp)
set objTrans = nothing
If (Err.Number <> 0) Then
Dados836 = ERRO
sOut = "Erro na chamada de ConsultaGrupoCotaSel: " & Err.Description
Exit Function
Else
if CodRet = 0 then
Dados836 = ERRO
sOut = sResp
Exit Function
end if
Dados836 = OK
sOut = sResp
End If
End Function

67

STDMETHODIMP CConsultaGCSel::ConsultaGrupoCotaSel(BSTR sIdSes, BSTR
sAgencia, BSTR sContaDac, BSTR sServico, BSTR sGrupoCota, VARIANT
*vResp, long *lRet)
{
HRESULT hr;
CComVariant vAux("");
CComBSTR bsOut(_T(""));
CComBSTR bsIn(_T(""));
BOOL bFlgContinua = false;
TCHAR* szAux=NULL;
USES_CONVERSION;
if(m_bComunica==false)
{
hr = m_pConv.CoCreateInstance(__uuidof(Conversor));
if(FAILED(hr))
{
bsOut.Empty();
bsOut.Append(_T("Erro na criação do objeto de
conversão!"));
vAux.bstrVal=bsOut.Detach();
vAux.Detach(vResp);
*lRet = 0;
return S_FALSE;
}
hr = m_pComunic.CoCreateInstance(__uuidof(ProxyInt));
if(FAILED(hr))
{
bsOut.Empty();
bsOut.Append(_T("Erro na criação do objeto de
comunicação!"));
vAux.bstrVal=bsOut.Detach();
vAux.Detach(vResp);
*lRet = 0;
return S_FALSE;
}
//
Se tudo ocorreu bem: sinaliza flag:
m_bComunica = true;
}
*lRet =m_pComunic>EnviaTrans2(sIdSes,bsIn.Detach(),&bsOut,BancoEle,Processa,0);
long lAux = m_pConv>ParseBEtoXML(bsBig.Detach(),&bsXML,"Consorcio");
return S_OK;
}
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O processo então passa para a Camada de Validação, o qual entrega a
requisição para o mainframe e aguarda uma resposta. Ao receber a resposta a
Camada de Validação repassa os dados para o Servidor XML, converte os dados em
XML, mostrado a seguir, e entrega para o Servidor WEB, que o transforma em
HTML utilizando para isso o arquivo Csor_LanceNovoSubst.XSL. O resultado pode
ser visto na Figura 5.5.

<?xml version="1.0" ?>
<Consorcio>
<Msg>
<CodBloco>20</CodBloco>
<Mensagem />
</Msg>
<InfoConsorcio>
<CodTrans>836</CodTrans>
<DadosTrans>OSWALDO ROCHA FERRO GOL 1.6 POWER 4P
001600000000007000000000000005516300000000033097800105220122003007N1
000000002713000</DadosTrans>
</InfoConsorcio>
</Consorcio>
' Obteve a resposta: transformar para HTML:
CodRet = TransformaHTML(sResp, "xsl/Csor_LanceNovoSubst.xsl",)
if CodRet = ERRO then
Passo0 = ERRO
sOut = "Erro na transformação XSL:<br>" & sResp
Exit Function
end if

A função TransformaHTML é utilizada para transformar o arquivo XML em
HTML.
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Figura 5.5 – Retorno da requisição do Lance.
O passo seguinte é verificar se os dados estão corretos, digitar o valor do lance
e

clicar

no

botão

OK.

Essa

opção

requisita

novamente

a

página

Csor_LanceNovoSubst.Asp com o parâmetro IdSes. O ASP é processado no
Servidor WEB, o qual chama agora o componente Trans837 no Servidor XML. A
seguir é mostrado a função que é responsável pela chamada do componente e como o
componente é executado.
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Function Dados837Valida (sIdSes, sAgencia, sConta, sDac, sOut)
Dim objTrans
Dim sOperador
Dim sSenhaOp
Dim sAux
Dim CodRet
Dim sResp
Dim aComp
Dim aVal
'on error resume next
Set objTrans = server.CreateObject("CSORTR837.Trans837")
If (Err.Number <> 0) then
Dados836 = ERRO
sOut = "Erro na criação do objeto: " & Err.Description
Exit Function
End If
objTrans.Titular = gsInfoContaTitular
objTrans.Operador = sOperador
objTrans.SenhaOperador = sSenhaOp
CodRet = Estat1(objTrans, " Valida", array(sIdSes, sAgencia, sConta &
sDac, "001", gsGrupoCota), _
sIdSes, _
" CsorT837Valida", _
0, _
0, _
sAgencia & sConta & sDac, _
sResp)
set objTrans = nothing
If (Err.Number <> 0) Then
Dados836 = ERRO
sOut = "Erro na chamada de CsorT837Valida: " & Err.Description
Exit Function
Else
if CodRet = 0 then
Dados836 = ERRO
sOut = sResp
Exit Function
end if
Dados836 = OK
sOut = sResp
End If
End Function
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STDMETHODIMP CTrans837::Valida(BSTR sIdSes, BSTR sAgencia, BSTR
sContaDac, VARIANT *vResp, long *lRet)
{
HRESULT hr;
CComVariant vAux("");
CComBSTR bsOut(_T(""));
CComBSTR bsIn(_T(""));
BOOL bFlgContinua = false;
TCHAR* szAux=NULL;
USES_CONVERSION;
if(m_bComunica==false)
{
hr = m_pConv.CoCreateInstance(__uuidof(Conversor));
if(FAILED(hr))
{
bsOut.Empty();
bsOut.Append(_T("Erro na criação do objeto de
conversão!"));
vAux.bstrVal=bsOut.Detach();
vAux.Detach(vResp);
*lRet = 0;
return S_FALSE;
}
hr = m_pComunic.CoCreateInstance(__uuidof(ProxyInt));
if(FAILED(hr))
{
bsOut.Empty();
bsOut.Append(_T("Erro na criação do objeto de
comunicação!"));
vAux.bstrVal=bsOut.Detach();
vAux.Detach(vResp);
*lRet = 0;
return S_FALSE;
}
//
Se tudo ocorreu bem: sinaliza flag:
m_bComunica = true;
}
*lRet =m_pComunic>EnviaTrans2(sIdSes,bsIn.Detach(),&bsOut,BancoEle,Processa,0);
long lAux = m_pConv>ParseBEtoXML(bsBig.Detach(),&bsXML,"Consorcio");
return S_OK;
}

72

O processo então passa para a Camada de Validação, o qual entrega a
requisição para o mainframe e aguarda uma resposta. Ao receber a resposta a
Camada de Validação repassa os dados para o Servidor XML, converte os dados em
XML, mostrado a seguir, e entrega para o Servidor WEB, que o transforma em
HTML utilizando para isso o arquivo Csor_LanceNovoSubst.XSL. O resultado pode
ser visto na Figura 5.6.
<?xml version="1.0" ?>
<Consorcio>
<Msg>
<CodBloco>20</CodBloco>
<Mensagem />
</Msg>
<InfoConsorcio>
<CodTrans>837</CodTrans>
<DadosTrans>OSWALDO ROCHA FERRO GOL 1.6 POWER 4P
00160000000027130000582012200300700000000007000000000000000052200000
000000000000000000000000</DadosTrans>
</InfoConsorcio>
</Consorcio>
' Obteve a resposta: transformar para HTML:
CodRet = TransformaHTML(sResp, "xsl/Csor_LanceNovoSubst.xsl",)
if CodRet = ERRO then
Passo0 = ERRO
sOut = "Erro na transformação XSL:<br>" & sResp
Exit Function
end if

A função TransformaHTML é utilizada para transformar o arquivo XML em
HTML.
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Figura 5.6 – Confirmação do Lance.
O processo de Lance foi finalizado. Os botões COM COMPROVANTE e SEM
COMPROVANTE, indicará apenas se o cliente quer ou não um comprovante via correio da
transação. Uma vez selecionado uma dos dois botões, a Figura 5.7 mostra a finalização do
processo.
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Figura 5.7 – Finalização do Processo de Lance.

5.4 – Integração com outros serviços
A atividade seguinte à implementação das funcionalidades é estender a
implementação de modo a criar um XML no Servidor Web, através da página
Csor_LanceNovoSubst.asp, para estatística de acesso as transações de Consórcio.
Toda vez que o processo é finalizado com sucesso, um arquivo XML é criado para
que a estatística seja gravada e possibilite com isso a geração de relatórios de
controle. O XML gerado é gravado em uma fila de MQ Series. Existe outro sistema
que gerencia a fila do MQ e retira o XML para emissão do relatório. O XML é
mostrado a seguir.
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<SiebelMessage MessageId="" MessageType="Integration Object"
IntObjectName="ED Consorcio MQ IO">
<ED_Consorcio_MQ_IO>
<ED_Consorcio_MQ_Component>
<ED_CPF>00005277005250</ED_CPF>
<ED_Extensao>118</ED_Extensao>
<ED_Gestor>Consorcio</ED_Gestor>
<ED_Instancia_Easy>EASYRL</ED_Instancia_Easy>
<ED_Contato>1+1KT+3419</ED_Contato>
<ED_Login>1-3UX</ED_Login>
<ED_Motivo>Venda</ED_Motivo>
<ED_Nome_Campanha>p1rhcon0102</ED_Nome_Campanha>
<ED_Oferta>CON</ED_Oferta>
<ED_Produto>CON</ED_Produto>
<ED_Sequence_Call_Id>1-1HN5F</ED_Sequence_Call_Id>
<ED_Tipo_Resposta>Venda</ED_Tipo_Resposta>
<ED_Agencia>0009</ED_Agencia>
<ED_Conta>05277</ED_Conta>
<ED_DAC>0</ED_DAC>
<ED_CodigoBanco>01</ED_CodigoBanco>
<ED_Warning></ED_Warning>
<ED_Canal_Origem_Ligacao>Bankfone</ED_Canal_Origem_Ligacao>
<ED_Subproduto>AUTOMOVEL</ED_Subproduto>
<ED_CSOR_Nome_Grupo></ED_CSOR_Nome_Grupo>
<ED_CSOR_Dia_Debito></ED_CSOR_Dia_Debito>
<ED_CSOR_Prazo></ED_CSOR_Prazo>
<ED_CSOR_Valor_Adesao>3746400</ED_CSOR_Valor_Adesao>
<ED_CSOR_Valor_Bem>7492800</ED_CSOR_Valor_Bem>
</ED_Consorcio_MQ_Component>
</ED_Consorcio_MQ_IO>
</SiebelMessage>
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5.5 – Considerações Finais
Nesta aplicação, o XML será utilizado para criar uma integração de sistemas ou
plataformas existentes no ambiente corporativo de uma instituição financeira. A
partir do momento que o XML é criado, seu conteúdo poderá ser usado em diferentes
sistemas ou plataformas, podendo ser utilizado com seu conteúdo padrão ou mesmo
ser alterado para uma adaptação a algum outro sistema que seja necessário.
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Capítulo 6 – Conclusões
6.1 - Considerações Iniciais
Este capítulo tem por objetivo apresentar as conclusões a respeito do
desenvolvimento deste trabalho, bem como as contribuições obtidas e as sugestões
para a realização de trabalhos futuros, dando continuação ao seu desenvolvimento.

6.2 - Resultados e Contribuições
Este trabalho proporcionou a oportunidade de um amplo e rico estudo da
tecnologia XML e uma visão de quanto ela está difundida, sendo alvo de muitos e
diferenciados estudos. Também se propôs a apresentar os conceitos básicos sobre o
padrão XML, alguns padrões que o cercam, a portabilidade destes para uma
plataforma de publicação na Web e a sua aplicação em um sistema Web de Call
Center, através da proposta de uma arquitetura.
O conhecimento de XML adquirido confirmou os pressupostos existentes
sobre sua flexibilidade, simplicidade, portabilidade e facilidade de utilização. Estas
características são especialmente adequadas para padronização e troca de dados na
Web, cujo advento abriu a possibilidade de acesso imediato e remoto a uma
quantidade enorme de bases de dados, nas mais variadas áreas, que precisam se
integrar e comunicar entre si.
O XML e seus parceiros ainda têm muito para crescer pelo fato de suas
especificações serem relativamente recentes, com a maioria delas adquirindo caráter
de recomendação a partir de 1996. Contudo, o embasamento histórico vindo desde o
GML, demonstra que todos possuem muita solidez, sendo alterados para ganharem
flexibilidade em decorrência das novas tecnologias que surgem com o passar dos
anos, como é o caso da portabilidade para uma arquitetura Web, como a mostrada
neste trabalho.
Dentre os padrões abordados, o parceiro XSL-T possibilitou que a formatação
de saída ganhasse flexibilidade de manutenção pois não se encontra presa ao
conteúdo do documento, ou seja, as regras de formatação estão separadas
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fisicamente. Além disso, com as folhas de estilos, um documento XML possui mais
dinâmica pois assim ele pode ser apresentado em várias plataformas.
Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas e integradas diversas
tecnologias, cada uma desempenhando sua função para a implementação da
arquitetura.
Nos teste realizados, a arquitetura se mostrou adequada a proposta inicial e
todos os testes foram satisfatórios. O protótipo funcionou dentro da normalidade
esperada e os resultados finais foram aprovados. O XML se mostrou adequado ao
objetivo do trabalho e todos os resultados propostos foram alcançados.

6.3 - Sugestões para Trabalhos Futuros
Por se tratar do desenvolvimento de um protótipo de software, aplicado a uma
proposta de arquitetura, a atual implementação pode ser melhorada em vários
aspectos em futuras versões.
Neste trabalho a abordagem de implementação da arquitetura foi feita com ASP
(Active Server Page) e Linguagem C++ , porém ele poderia ser feito utilizando toda
a robustez da plataforma J2EE (Java 2 Enterprise Edition), com a utilização de EJB
(Enterprise Java Beans).
Novos estudos que avaliem a relação custo/benefício de se transformar dados
relacionais em documentos XML para intercâmbio e apresentação em inúmeros
dispositivos poderiam ser realizados, bem como as funcionalidades que diversos
fabricantes de SGBD’s oferecem para o padrão XML, tais como o armazenamento
direto de documentos no Banco de Dados, suas próprias implementações de parsing
e seus mecanismos de transformação.
Um avanço na arquitetura seria a utilização de web services. Um web service é
uma aplicação que aceita solicitações de outros sistemas através da Internet/Intranet,
sempre baseado em padrões, para facilitar a comunicação entre as máquinas. Esses
padrões são baseados em XML (eXtensible Markup Language) que, como foi visto,
permite uma grande portabilidade de dados.
Tanto a arquitetura como sua implementação descrita neste trabalho podem
receber alterações e acréscimos de forma a aumentar muito seu potencial para atingir
os objetivos para os quais foi projetada e desenvolvida.
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Atualmente ela possibilita a pesquisa em uma base de dados única, mas sua
funcionalidade pode ser ampliada para permitir a pesquisa em várias bases. Cada site
pode vir a se comunicar com vários outros, aumentando a possibilidade de sucesso
nas pesquisas. Uma maneira de viabilizar esta ampliação é utilizar o protocolo
SOAP, na camada que solicita os dados. O SOAP permitiria que a aplicação cliente
se comunicasse com servidores de aplicação desenvolvidos em diversas plataformas.
Este trabalho oferece a base para a construção de novas aplicações com XML.
Por meio da implementação de parte da arquitetura proposta, o protótipo demonstra a
viabilidade da aquitetura. Porém não foram realizados testes de desempenho e
comparação com resultados gerados pelas arquiteturas convencionais. Estes quesitos
devem ser levados em consideração em trabalhos futuros nesta arquitetura.
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