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Abstract. This paper illustrates the main concepts about Web Services
technology, it's architecture, and the description of the implementation
process from a Web Service under Free Software platform, using NuSOAP.

Resumo. Este trabalho apresenta os principais conceitos da tecnologia Web
Services, sua arquitetura e a descrição do processo de implementação de um
Web Service sob plataforma de Software Livre, usando NuSOAP.

1. Introdução

Existe atualmente uma grande variedade de sistemas de informações, distribuídos em
diferentes plataformas e usando várias tecnologias distintas em sua implementação.
Várias são as tecnologias desenvolvidas para a integração de sistemas de informação,
como comunicação porsockets, RMI e RPC. Com a popularização da linguagem XML,
tornou-se possível trocar informações de uma forma mais clara entre os aplicativos.
XML ( eXtensible Markup Language) descreve uma classe de objetos chamados
"documentos XML" e parcialmente descreve o comportamento de programas de
computador que processam estes documentos (XML 2003). Como alternativa aos
métodos existentes para integração de sistemas, surgiu o conceito deWeb Services.

Um Web Serviceé um sistema desoftware, identificado através de uma URI, na qual
interfaces públicas e contratos são definidos e descritos em XML. Estas definições
podem ser descobertas por outros sistemas desoftware.Estes sistemas podem então
interagir com oWeb Serviceem uma maneira prescrita pela sua definição, usando
mensagens baseadas em XML e transportadas por protolocos da Internet (WSA 2003).

Entre as principais vantagens do uso deWeb Services, podem ser citadas:
- Interface abstrata: osWeb Servicesfornecem uma interface abstrata para acesso aos

métodos disponibilizados, ocultando detalhes de implementação do usuário do
serviço;

- Semântica acompanha dados: Ao invés de trafegarem somente os dados, a
comunicação entre o servidor e o cliente carrega consigo metadados;

- Portabilidade: Por se tratar de um padrão aberto, baseado em XML, garante-se a
portabilidade das mensagens mesmo sob diferentes plataformas de operação;

- Segurança: Opcionalmente, as informaçõestrafegadas podem ser criptografadas;
- Utilização de recursos: OsWeb Servicessão sistemas não invasivos, pois não

consomem recursos de comunicação enquanto em estado de espera.

O funcionamento de umWeb Servicepresume que devam existir, no mínimo, dois
agentes trocando informações (um solicitante do serviço e um provedor do serviço).
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Existem também agentes de descobrimento deWeb Servicesdisponíveis naWeb, que
funcionam como verdadeiros catálogos de serviços disponíveis. A Figura 1 apresenta a
arquitetura básica deWeb Services, onde é percebida a interação que ocorre entre os
agentes citados.

Figura 1. Arquitetura básica deWeb Services

A integração dosWeb Servicesse dá sob vários protocolos abertos, em diferentes níveis
de abstração. Os protocolos utilizados para realizar esta comunicação entre diferentes
agentes estão dispostos em cinco camadas, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2. Protocolos de comunicação deWeb Services

2. Bibliotecas paraWeb Services em Software Livre

Existem algumas bibliotecas que permitem o desenvolvimento deWeb Servicesque são
distribuídas na modalidade Software Livre.

Entre as bibliotecas existentes, destacam-se a biblioteca PEAR (http://pear.php.net) e a
NuSOAP (http://dietrixh.ganx4.com/nusoap/index.php), ambas desenvolvidas em
linguagem PHP. NuSOAP é um grupo de classes PHP que permite aos desenvolvedores
criar e consumir serviçosWebusando SOAP. NuSOAP não requer nenhuma extensão
especial de PHP, o que a torna utilizável por todos desenvolvedores PHP (NuSOAP
2003). Devido a sua facilidade de uso, os exemplos apresentados foram criados
utilizando a biblioteca NuSOAP. Para usar a biblioteca NuSOAP, é necessário
incorporar ao código da aplicação a vinculação do módulonusoap.php.
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3. Web Services

Antes de descrever osWeb Services, é necessário que se tenha uma clara definição de
quais serviços poderão ser disponibilizados, bem como as restrições de segurança que
devem ser aplicadas. Outro fator que deve ser modelado ao se desenvolver umWeb
Serviceé o tratamento de exceções. Havendo qualquer erro, oWeb Servicedeve
disparar uma falha SOAP, identificando a causa do problema.

Usando NuSOAP, a criação do Web Serviceé muito simples. Para tanto, é necessário
somente incluir a biblioteca e escrevero método de implantação. A Figura 3 apresenta o
exemplo de um simplesWeb Service, que recebe um valor e retorna o seu fatorial.

Figura 3.Web Servicedesenvolvido com PHP e NuSOAP

3.1 Acessando umWeb Service com SOAP

Sabendo qual oWeb Serviceque se deseja acessar e sua interface de comunicação, é
possível então acionar o serviço. É importante destacar que a implementação do acesso
não precisa ser desenvolvido necessariamente na mesma tecnologia que oWeb Service.

A Figura 4 apresenta um simples cliente deWeb Service, desenvolvido em PHP, usando
o pacote NuSOAP para acessar oWeb Servicefatorial.

Figura 4. Cliente SOAP doWeb Servicefatorial

No exemplo apresentado, é fornecido o parâmetro "5" para oWeb Servicefatorial.

Alguns provedores deWeb Servicesfornecem uma API específica para uso dos serviços,
com a finalidade de descrever os métodos e assinaturas, bem como fazer validações
prévias no cliente SOAP.

<?php
require_once('nusoap.php');
$parametros  = array('numero'=>5);
$clientesoap = new soapclient('http://192.168.1.1/test/fatorial.php');
$resultado   = $clientesoap->call('fatorial',$parametros);

if ($clientesoap->fault)
echo "Ocorreu um erro no Web Service - " . $clientesoap->faultstring;

else
echo "O fatorial do número é = ". $resultado;

?>

<?php
require_once('nusoap.php');
$s = new soap_server;
$s->register('fatorial');

function fatorial($numero){
// Valida o parâmetro recebido
if($numero < 1 ){
return new soap_fault('Client','','O número deve ser maior que zero.');
}
// Calcula o fatorial
$fatorial = 1;
for ($i = (int) $numero; $i>0; $i--)

$fatorial = $fatorial * $i;
return $fatorial;

}
$s->service($HTTP_RAW_POST_DATA);
exit();

?>
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4. Usando WSDL como linguagem de definição

WSDL (Web Services Description Language) fornece um modelo e um formato XML
para descrição de serviçosWeb. WSDL possibilita uma separação da descrição das
funcionalidades abstratas oferecidas por umserviço dos detalhes concretos da descrição
de um serviço, como "onde" e "como" as funcionalidades são oferecidas (WSDL 2003).
Com o uso de WSDL, o cliente não precisa saber qual a linguagem de programação ou
plataforma de execução em que o provedor de serviços está baseado.

A Figura 5 apresenta as mensagens trocadas em WSDL para o exemplofatorial.

Figura 5. Especificação de mensagens em WSDL

5. Considerações Finais

O uso deWeb Servicespermite um significativo ganho de produtividade, à medida que
permite que sistemas legados possam se integrar ao ambienteWeb, disponibilizando
informações antes restritas ao seu ambientede operação. São inúmeras as possibilidades
que se vislumbram com a utilização deWeb Services. Eles podem ser utilizados,
também, como mecanismos de integração desistemas que não estão necessariamente
disponibilizados para usuários naWeb.A adoção da linguagem WSDL como padrão de
descrição de serviços que envolvam troca de informações entre sistemasWebgarante a
transparência necessária para que os clientes do serviço implementem a interface,
conhecendo detalhes significativos para acesso ao serviço e omitindo detalhes do
funcionamento da aplicação provedora do serviço.

O desenvolvimento deWeb Servicesusando ferramentas de Software Livre concede ao
desenvolvedor uma liberdade ampla, à medida que este dispõe de todo o código-fonte
da bilbioteca utilizada e pode incluir modificações nestas, customizando seus resultados
ou analisando transações solicitadas erealizadas em tempo de execução.
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<message name="recebeNumero">
<part name="numero" type="xsd:integer"/>

</message>
<message name="enviaResposta">

<part name="fatorial" type="xsd:float"/>
</message>
<portType name="fatorial_PortType">

<operation name="fatorial">
<input message="tns:recebeNumero"/>
<output message="tns:enviaResposta"/>

</operation>
</portType>
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