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Objetivos

• Apresentar a arquitetura de Web Services

• Mostrar que recursos existem em Java para implementar Web Services

• Ilustrar a construção de um Web Service em Java usando JAX-RPC



Assuntos abordados

Parte I – Fundamentos: o que são Web Services
• Evolução da arquitetura: do RPC aos Web Services
• Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)
• Evolução da tecnologia: do CGI ao SOAP, WSDL, UDDI e ebXML

Parte 2 – Web Services em Java (JWSDP 1.5)
• APIs para manipulação de XML (JAXP)
• API para mapeamento XML-Java (JAXB)
• Registro e descrição do serviço (JAXR, WSDL)
• Manipulação de mensagens (SAAJ)
• Construção de serviços e clientes (JAX-RPC)
• Segurança 

Parte 3 - Uma aplicação JAX-RPC passo-a-passo



Palestrante

• Helder da Rocha
• Pesquisador, desenvolvedor, consultor, instrutor
• 10 anos de Java
• Mais de 6000 horas de treinamento
• Diretor da Argo Navis

• Argo Navis
• Empresa de treinamento e consultoria em Java, XML e tecnologias abertas
• São Paulo e Brasília: foco em treinamentos in-company em qualquer parte do país
• Visite o site e baixe o material da maior parte dos cursos: www.argonavis.com.br



Fundamentos: o que são Web Services?
História das arquiteturas, história das tecnologias e SOA



O que são Web Services?

• Uma solução de conectividade para computação distribuída
• Uma arquitetura orientada a serviços
• Uma solução de interoperabilidade entre plataformas

• Principais questões
• O que traz de novo?
• Como se compara às soluções existentes?
• O que faz que as outras já fazem ou não fazem?
• De onde veio?
• Quais os padrões existentes?
• Quem mantém os padrões?



Ambientes para Computação Distribuída (DCE)

• Linguagens permitem vários níveis de abstração para comunicação em rede
• Baixo nível (camada de transporte): 

soquetes
aplicações cientes da existência da rede

• Alto nível (camadas de sessão, apresentação e aplicação): 
RPC e messaging
aplicações chamam operações de rede como se fossem locais

• Soluções de alto nível são ambientes de computação distribuída (DCE)
• Aplicações tratam a rede como se fossem um grande computador, 
• Partes espalhadas em outras máquinas transparentemente
• Exemplos: OSF-DCE, RMI, DCOM, CORBA, etc.

• Componentes de um DCE
• Serviços
• IDL (descreve os serviços)
• Protocolo de comunicação baseado em RPC (Remote Procedure Call)
• Serviços nativos (pelo menos o registro para localizar outros serviços)



RPC e IDL
RPC – Remote Procedure Call
• Protocolo que permite chamar um procedimento remoto sem se preocupar com os 

detalhes de rede: chamada é idêntica à chamada de procedimentos locais
• RPC é termo genérico para comunicação síncrona. RMI (Remote Method Invocation) é termo 

genérico para comunicação RPC em ambientes orientados a objeto, como CORBA ou Java
• Protocolos usados em Java RMI (JRMP) e CORBA (RMI-IIOP) são exemplos de protocolos RPC

IDL – Interface Definition Language
• Linguagem neutra usada para definir interfaces dos procedimentos remotos

• Define nome, tipos de parâmetro, tipos de retorno
• OSF IDL (usado em DCE RPC) e OMG IDL (usado em CORBA) é baseado em C
• As interfaces Remote RMI têm o mesmo papel de um IDL, embora em Java
• Ferramentas do fabricante de um ambiente RPC/RMI compilam IDL e o utilizam para gerar os 

stubs do cliente e servidor
• Exemplo de um IDL (DCE-RPC)

IDL
struct Data {

long dia;
long mes;
long ano;

};
Data getData( void );

Compilador

Cliente Servidor

Stub Cliente Stub Servidor



Métodos de comunicação

• Síncrono: cliente chama o 
procedimento e espera pelo retorno

• RPC

• Assíncrono: cliente não espera pelo 
fim do procedimento

• Messaging

operacao()

fim

operacao()

fim

continua

chamada chamada

espera

continua



Ambientes de computação distribuída em Java

• Java oferece várias opções para ambientes de computação distribuída em 
pacotes fornecidos no J2SE
• Java RMI (solução nativa para comunicação entre JVMs): java.rmi
• Java IDL (implementação de OMG CORBA): org.omg.*
• Java RMI sobre IIOP (implementação de Java RMI sobre CORBA): javax.rmi

IIOP JRMP

Interface de 
comunicação 

em rede

RMI-JRMP
Java IDL
(CORBA)

RMI-IIOP

OMG IDL Java

Interface de programação



Comunicação CORBA e Java RMI

ORB

void m() {...}

ObjetoRemoto

ORB

srv-->m();

stub

Cliente

IIOPIIOP
Internet

Comunicação aparente

IDL

• CORBA (Java IDL) permite comunicação RPC com aplicações em outras 
linguagens (por exemplo C++ ou Delphi) 
• O ORB (barramento comum) fornece acesso a serviços distribuídos, como o serviço 

de registro de serviços

• Java RMI permite apenas a comunicação entre aplicações Java
• Uma interface Java assume 

o papel de IDL e não há um 
barramento comum mas 
um registro central

RMIRegistry

void m() {...}

ObjetoRemoto

srv.m();

stub

Cliente

JRMP

Comunicação aparente

void m();

java.rmi.Remote

ObjRemote

lookup()bind()



Java RMI-IIOP

void m() {...}

ObjetoRemoto

srv.m();

Cliente

Comunicação aparente

void m();

java.rmi.Remote

ObjRemote

ORB ORB
stub

IIOPIIOP
Internet

• O melhor dos dois mundos
• Barramento distribuído (ORB) compatível com CORBA (suporta comunicação com

aplicações CORBA em outras linguagens)
• Não precisa aprender IDL (pode usar Java)
• Gera IDL CORBA se necessário

• J2EE: Enterprise JavaBeans remotos usam RMI-IIOP



Messaging

• Método de comunicação baseado em troca de mensagens
• Assíncrono
• Mensagens contém toda a informação: não há interface previamente definida -

aplicação que recebe a mensagem precisa saber o que fazer com ela

• Ambiente de computação distribuída baseado em mensagens é formado por
• Message Oriented Middleware (MOM / Message Queue) que age como mediador
• Clientes remetentes
• Clientes destinatários
• Destinos conhecidos pelos participantes

• Em Java usa-se a API JMS – Java Message Service
• Dois domínios: ponto-a-ponto e por assinatura

• Também é possível implementar aplicações assíncronas em Java usando 
JavaMail e JAXM.



Messaging vs. RMI/RPC

MOM              

• Sistema de Messaging com 
paradigma pub/sub: JMS

Protocolo comum: 
mensagem

• Sistema RMI/RPC (Java RMI ou CORBA)

Protocolo comum:
interface dos objetos

Message Broker

ORB

srv.metodo();

stub

Cliente

ORB

srv.metodo();

stub

Cliente

ORB

skeleton
metodo() {

// ...
}

Objeto Remoto

Inter-ORB Protocol

mom.publica();

Remetente

onMessage(msg) 
{ .  .  .}

Destinatário

msg
msg

inscreve-se

notifica



E Web Services?

SOAP sobre HTTP

• É um ambiente de computação distribuída que usa XML em todas as camadas
• No formato de dados usado na comunicação
• Na interface usada para descrever as operações suportadas
• Na aplicação usada para registrar e localizar serviços

• Serviços são transportados principalmente via HTTP
• Suporta comunicação síncrona (RPC/RMI) 

• Suporta messaging assíncrono
• Pode-se trocar mensagens individuais via JavaMail, JMS ou JAXM

IIOP JRMP

RMI-JRMPJava IDL
(CORBA)

RMI-IIOP

OMG IDL

Web Services

Java Outras, XML



Arquitetura de Web Services: camadas

• Camada de transporte (protocolo largamente utilizado)
• Principais: HTTP (POST), FTP, SMTP
• Emergentes: JRMP, IIOP (CORBA, EJB), JMS, IMAP, POP, BEEP, JXTA, ...

• Camada de mensagens
• SOAP

• Camada dados ou serviços
• XML (formato de mensagens)
• XML-RPC

• Camada de descrição de serviços
• WSDL

• Camada de descoberta (registro)
• UDDI, ebXML

Descoberta

Descrição

Dados

Mensagens

Transporte



Arquitetura de Web Services: SOA

• Provedor de serviços
• Oferece serviços, alguns dos quais podem ser Web Services

• Registro de serviços
• Catálogo de endereços: repositório central que contém informações sobre web

services
• Cliente de serviços

• Aplicação que descobre um web service, implementa sua interface de comunicação 
e usa o serviço

Provedor de
serviços

Registro de
serviços

Cliente

1
2

3

4

5

publica procura

mapeia interface

usa

acha



SOA?

• Service Oriented Architecture
• Novas palavras para um conceito antigo: 
• Arquitetura para aplicações baseadas em serviços (que usam serviços como 

componentes básicos)
• Um serviço é a implementação de uma funcionalidade de negócio bem definida; 

aplicações com arquitetura SOA combinam serviços para oferecer outros serviços
• A principal forma de implementar SOAs hoje é através de Web Services

• O motivo? A interoperabilidade!
• Find-Bind-Execute (Ache, Mapeie, Use) – paradigma central de um SOA
• SOA é uma arquitetura típica para um DCE

• Mas nem todos os ambientes de computação distribuída são orientados a serviço

Provedor de
serviços

Registro de
serviços

Consumidor
de

serviços
1

2

3

4

5

publique procure

mapeie

use

ache



Transporte via HTTP: do CGI ao SOAP
• Os principais métodos usados em HTTP são GET e POST
• Clientes HTTP geralmente usam o método GET para buscar páginas, imagens, 

baixar arquivos, etc.
• Clientes HTTP geralmente usam o método POST para enviar dados em 

formulários HTML e fazer upload de arquivos
• Exemplo

• Formulário HTML

• Requisição POST gerada pelo browser para o servidor

POST /cgi-bin/catalogo.pl HTTP/1.0
Content-type: text/x-www-form-urlencoded
Content-length: 15

isbn=2877142566

<FORM ACTION="/cgi-bin/catalogo.pl" 
METHOD="POST">

<H3>Consulta preço de livro</H3>
<P>ISBN: <INPUT TYPE="text" NAME="isbn">
<INPUT TYPE="Submit" VALUE="Enviar">
</FORM>

Cabeçalho HTTP

Mensagem (corpo 
da requisição)

Linha em branco



Enviando XML via POST: mais simples Web Service
• Você pode criar um servico RPC simples (um Web Service!) trocando 

mensagens XML via HTTP POST!
• Defina esquemas para as mensagens de chamada e resposta
• Escreva cliente que envie requisições POST para servidor Web
• Escreva uma aplicação Web (JSP, ASP, PHP, servlet, CGI)

POST /ISBNService.jsp HTTP/1.0
Content-type: text/xml
Content-length: 90

<chamada>
<funcao>
<nome>getPrice</nome>
<param>2877142566</param>

</funcao>
</chamada>

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/xml
Content-length: 77

<resposta>
<funcao>
<param>19.50</param>

</funcao>
</resposta>

ISBNService.jsp

ISBNClient

ISBNQuery
getPrice()

2877142566

19.50

BD

1

2
3

4

gera 
requisição

gera 
resposta



XML-RPC

• Primeiro padrão de fato para Web Services
• Especificação para RPC em XML via HTTP POST

• Projetada para ser a solução mais simples possível
• Várias implementações: veja www.xml-rpc.com

• Exemplo anterior implementado com XML-RPC (cabeçalhos HTTP omitidos)

<methodCall>
<methodName>getPrice</methodName>
<params>
<param>
<value><string>2877142566</string></value>

</param>
</param>

</methodCall> <methodResponse>
<params>
<param>
<value><double>19.5</double></value>

</param>
</param>

</methodResponse>

Requisição

Resposta



SOAP
• Simple Object Access Protocol
• Evolução do XML-RPC
• Protocolo padrão baseado em XML para trocar mensagens entre aplicações

• SOAP não é um protocolo RPC, mas um par de mensagens SOAP pode ser usado 
para esse fim; uma mensagem pode ser usada em messaging assíncrono.

• Transporte pode ser HTTP, SMTP ou outro
• Mensagens podem conter qualquer coisa (texto, bytes)
• É extensível (mecanismo de RPC, por exemplo, é extensão)

Envelope

Attachment

Attachment

XML

XML

Mensagem SOAP

Header

Body

Envelope

Estrutura de
uma mensagem
SOAP 
(é um arquivo XML)

Conteúdo
baseado em
esquema do

usuário...



Simples requisição SOAP-RPC

• Principal aplicação do SOAP, hoje, é RPC sobre HTTP
• Esquema do corpo da mensagem lida com RPC

POST /xmlrpc-bookstore/bookpoint/BookstoreIF HTTP/1.0 
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
Content-Length: 585
SOAPAction: ""

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope

xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
env:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<env:Body>

<ans1:getPrice xmlns:ans1="http://mybooks.org/wsdl">
<String_1 xsi:type="xsd:string">2877142566</String_1>

</ans1:getPrice>
</env:Body>

</env:Envelope> Parâmetro (ISBN)



Resposta SOAP-RPC
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
SOAPAction: ""
Date: Thu, 08 Aug 2002 01:48:22 GMT
Server: Apache Coyote HTTP/1.1 Connector [1.0] 
Connection: close

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope

xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:ns0="http://mybooks.org/types"
env:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">

<env:Body>
<ans1:getPriceResponse xmlns:ans1="http://mybooks.org/wsdl">

<result xsi:type="xsd:decimal">19.50</result>
</ans1:getPriceResponse>

</env:Body>
</env:Envelope> Resposta (Preço)



Descrição de um serviço RPC: WSDL

• Para saber usar um Web Service, é preciso
• Saber o que um serviço faz (quais as operações?)
• Como chamar suas operações (parâmetros? tipos?)
• Como encontrar o serviço (onde ele está?)

• Precisamos de um IDL!
• ... ou um WS DL

• Web Services Description Language
• Documento XML de esquema padrão que contém todas as informações necessárias 

para que um cliente possa utilizar um Web Service
• Define informações básicas (operações, mapeamentos, tipos, mensagens, serviço) e 

suporta extensões
• Tem basicamente mesmo papel que linguagens IDL usadas em outros sistemas RPC 

(contém mais informação que um IDL típico)
• Pode ser usada na geração automática de código



Exemplo: WSDL
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions name="BookstoreService" 

targetNamespace="http://mybooks.org/wsdl"
xmlns:tns="http://mybooks.org/wsdl"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<types>...</types>
<message name="BookstoreIF_getPrice">

<part name="String_1" type="xsd:string"/>
</message>
<message name="BookstoreIF_getPriceResponse">

<part name="result" type="xsd:decimal"/>
</message>
<portType name="BookstoreIF">

<operation name="getPrice" parameterOrder="String_1">
<input message="tns:BookstoreIF_getPrice"/>
<output message="tns:BookstoreIF_getPriceResponse"/>

</operation>
</portType>
<binding ... > ...</binding>
<service ... > ... </service>

</definitions>

Compare com a
mensagem SOAP
mostrada
anteriormente

Informa onde está o serviço (endpoint)



E para achar o serviço...

• Universal Discovery and Description Integration
• Registro global para Web Services: nuvem UDDI
• Esquema padrão (XML) para representar firmas, serviços, pontos de acesso dos 

serviços, relacionamentos, etc.
• Objetivo é permitir a maior automação no uso dos serviços
• Registro UDDI acha e devolve URL do WSDL ou serviço

• Registro centralizado (nuvem UDDI) permite 
• Independência de localização
• Facilidade para pesquisar e utilizar serviços existentes

• Tipos de informações armazenadas em UDDI
• White pages: busca um serviço pelo nome
• Yellow pages: busca um serviço por assunto
• Green pages: busca com base em características técnicas

• Outras alternativas...
• Registros ebXML



Padrões para Web Services

• Há vários consórcios envolvidos na definição de padrões para Web Services
• Padrões são importantes para garantir a interoperabilidade!

• A WS-I (Web Services Interoperability Organization) é um consórcio aberto que 
define o padrão Web Services Interoperability Basic Profile (WSI-BP) 
• WSI-BP 1.0 inclui suporte a XML Schema 1.0, SOAP 1.0, WSDL 1.0 e UDDI 2.0
• J2EE 1.4, JWSDP 1.5 e Microsoft .Net, entre outros, implementam o WSI-BP 1.0

• OASIS
• Define ebXML – conjunto de padrões mais detalhados: extensões para SOAP, WSDL 

e alternativas para pesquisa e publicação de serviços
• Perfis ebXML são suportados por APIs Java que usam SAAJ (como JAXM)
• Registros ebXML são suportados por JAXR
• Define vários padrões da área de segurança 

• W3C
• Define vários padrões para segurança em XML



Desenvolvimento de Web Services

• Conhecer detalhes de XML, SOAP e outros formatos e protocolos não é 
necessário para desenvolver aplicações com Web Services

• Aplicações de baixo nível manipulam o envelope SOAP diretamente usando 
uma API (em Java, usa-se SAAJ)
• Isto é análogo a construir aplicações de rede usando sockets, por exemplo
• Interoperabilidade de nível de SOAP (mais simples)

• Aplicações de alto nível não requerem a exposição do XML ao programador
• APIs e processo de desenvolvimento similares a CORBA ou Java RMI: código de 

comunicação é gerado através de ferramentas.
• Geralmente requerem interoperabilidade mais alta (nível de WSDL)

• No módulo a seguir conheceremos as ferramentas usadas para construir Web 
Services em Java



Arquitetura de Web Services: resumo

Provedor de
serviços

Registro 
UDDI

Cliente

1
2

3

4
5

publica procura

mapeia interface
usa

acha

SOAP

WSDL

void m() {...}

Serviço J2EE

srv.m();

stub

Cliente .NET

HTTP

Registro UDDI

WSDL

SOAP

SOA

Comunicação

Registro

Descrição 
de Serviços

Transporte

Java RMICORBA RMI / IIOP DCOM

RMI RegistryCOS Naming JNDI SCM

JavaOMG IDL Java ou
OMG IDL MIDL
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Web Services em Java
JAXP, JAXB, JAX-RPC, SAAJ



Aplicações XML em Java

• APIs padrão no J2SE e J2EE
• JAXP: suporte a APIs para processamento XML: 

DOM , SAX e XSLT (TrAX) e streaming XML (StAX)

• APIs padrão no Java Web Services Development Pack
• JAX-RPC e SAAJ: suporte a comunicação baseada em XML
• JAXR: suporte a sistemas de registro baseados em XML
• JAXB (JSR-31: XML data binding): suporte à serialização de objetos em XML
• APIs de segurança



JAXP

• Java API for XML Processing
• Para leitura, criação, manipulação, transformação de XML
• Parte integrante do J2SDK 1.4 em diante

• Pacotes
• javax.xml.parsers
• javax.xml.transform.*
• org.w3c.dom
• org.w3c.sax.*
• java.xml.stream.*

• Componentes
• Parsers para SAX e DOM
• Implementações em Java

das APIs padrão SAX e DOM
• Implementações Java de API 

de transformação XSLT
• Streaming XML (SJSXP)

JAXP

Documento
XML

Estilo
XSLT

Documento
XML / HTML

DOM

SAX

Texto
DOM



SAX

• O leitor de SAX do parser gera
eventos para cada nó XML 
encontrado no arquivo-fonte
• comentários, instruções
• tags, atributos, nós de texto

• Se houver ouvintes registrados 
(handlers) e implementações, pode-
se extrair dados durante a leitura.

(imagem da Sun)



SAX: resumo de operações

• Objetivo SAX: localizar e extrair dados de um documento XML
• Se um processador SAX receber o documento ...

<carta>
<mensagem id="1">Bom dia!</mensagem>

</carta>

• ... ele irá disparar a seguinte seqüência de eventos:
startDocument()
startElement("carta", [])
startElement("mensagem", [Attribute("id","1")])
characters("Bom dia!")

endElement("mensagem")
endElement("carta")
endDocument()

Os eventos são métodos de uma 
interface que devem ser implementados 
em um objeto “ouvinte”. O processador
SAX chama os métodos à medida em 
que os eventos ocorrem.



SAX: trecho de implementação

public void characters(char[] ch, int start, int length) {
for (int i = start; i < length; i++) {
System.out.println(ch[i]);

}
}

public void startElement(String uri, String localName,
String qName, Attributes att) {

System.out.print("<" + qName);
for (int i = 0; i < att.getLength(); i++) {
System.out.print(" " + att.getQName(i) + "='"

+ att.getValue(i) + "'");
}
System.out.println(">");

}

public void endElement(String uri, String localName,
String qName) {

System.out.println("</" + qName + ">");
}



Document Object Model

• Objetivo: representar documento XML na memória como uma árvore de nós
• Parser é implementado pela classe DocumentBuilder que tem dois principais 

métodos
• newDocument() – cria novo documento para montagem interativa
• parse(xml) – lê documento existente para alteração interativa

(imagem da Sun)



Hierarquia dos elementos DOM
• Pacote org.w3c.dom



Exemplo: criação de documentos com DOM (1)

• Criação dos elementos

• Atributos

Obter objeto do tipo Document através
de um parser
Document doc = parser.newDocument()/ Document

<carta> carta = doc.createElement("carta")Element

<mensagem> mens = doc.createElement("mensagem")Element

Bom dia! texto = doc.createTextNode("Bom dia!")String

<mensagem id="1"> mens.setAttribute("id", "1")



Criação de documentos com DOM (2)
Montagem da árvore passo-a-passo

1. Sub-árvore <mensagem>

2. Sub-árvore <carta>

3. Árvore completa

/

Bom dia!

mens.appendChild(texto)

carta.appendChild(mens) doc.appendChild(carta)

Bom dia!

<carta>

Bom dia!

<mensagem id="1">

<mensagem id="1">

<mensagem id="1">

<carta>



SJSXP – Sun Java Streaming XML Parser

• Novidade do JWSDP 1.5
• Mais rápido que SAX e DOM
• Implementação de StAX – Streaming API for XML (JSR 173)
• Suporte para leitura e gravação de documentos XML
• Baseia-se no modelo pull

• Modelo de cursor para leitura e gravação (melhor para leitura: um iterator com 
next() e hasNext() para navegar no documento)

• Modelo de eventos (como SAX) construído sobre modelo de cursor, faz buffer de 
eventos e permite eficiência na leitura e gravação



Transformação XSLT
• Permite transformar um documento 

XML em texto ou em outro formato 
usando uma folha de estilos XSL 
contendo as regras de 
transformação
• XSLT é uma linguagem funcional 

completa expressa em um 
documento XML

• A classe Transformer possui um 
método transform() que realiza a 
transformação

(imagem da Sun)



“XML data binding”: mapeamento Java-XML

• Mapeamento entre
• Classe  – Esquema XML
• Objeto  – Instância (documento) XML

Conta

codigo: String 
nome: String
saldo: double

conta_4:Conta
codigo="4"
nome="Morticia"
saldo=82.00

<!ELEMENT conta (codigo, nome, saldo)
<!ELEMENT codigo (#PCDATA)>
<!ELEMENT nome (#PCDATA)>
<!ELEMENT saldo (#PCDATA)>

<conta>
  <codigo>4</codigo>
  <nome>Morticia</nome>
  <saldo>199.35</saldo>
</conta>

<conta>
  <codigo>4</codigo>
  <nome>Morticia</nome>
  <saldo>0</saldo>
</conta>

<conta>
  <codigo>4</codigo>
  <nome>Morticia</nome>
  <saldo>82.00</saldo>
</conta>

conta_4.xml

conta_3.xml

conta_2.xml

conta.dtd



É uma solução para persistência de dados

• Usando serialização Java

• Usando mapeamento Java-XML

Byte
BLOB

writeObject() readObject()

marshal() unmarshal()

<xml>
<xml>
<xml>



Arquitetura

(imagem da Sun)

Fonte: java.sun.com/jaxb/



JAXR: registros
• Java API for XML Registries

• Oferece acesso uniforme a diferentes sistemas de registro de serviços baseados em 
XML

• Possui mapeamentos para UDDI e ebXML
• Permite a inclusão e pesquisa de organizações, serviços
• Pouco usado (registro em Web Services ainda não é difundido)

• Pacotes
• javax.xml.registry
• javax.xml.registry.infomodel

• Arquitetura

Browsers de registro

Componentes J2EE

Aplicações cliente

UDDI

ebXML

Outros

JAXR

Registros

Clientes



SAAJ: manipulação de SOAP
• SOAP with Attachments API for Java

• Implementação de SOAP: usado para manipular a estrutura do documento XML 
usado na comunicação

• Permite programação em baixo nível diretamente no envelope SOAP: métodos 
permitem ler, alterar e criar partes de um envelope SOAP

• Suporta especificações SOAP e SOAP with Attachments
• Comunicação direta via RPC é suportada

• É possível utilizar SOAP de duas maneiras:
• Comunicação através de conexão direta (SAAJ)
• Comunicação através de um provedor de mensagens assíncronas (SAAJ + JAXM)

• Pacotes:
• javax.xml.soap

• JAXM não faz parte do J2EE
ou do JWSDP

HTTP

Provedor SOAP

Cliente
SOAP

Provedor JAXM

Serviço
JAXM

Mensagem
SOAP

Empresa A Empresa B

HTTP
SMTP
IMAP
POP

Mensagem
SOAP



Mensagens
• Mensagens criadas com SAAJ obedecem o padrão SOAP

• API reflete a estrutura de um documento SOAP
• Todas as classes descendem de javax.xml.soap.Node que representa um nó em um 

documento XML
• Ao criar um novo SOAPMessage, 

ele terá a seguinte estrutura inicial
• O SOAPHeader é opcional e pode

ser removido se desejado se não
houver cabeçalhos

• Dados devem ser criados dentro
do SOAPBody

• Pode ser criado um objeto 
SOAPFault dentro do SOAPBody

• Se a mensagem contiver quaisquer 
dados que não estejam em XML, esses 
dados precisam ser enviados como anexos
• Um ou mais AttachmentPart devem ser 

incluídos depois do SOAPPart
• Cada anexo contém informações de tipo de dados

Fonte do desenho: tutorial da Sun



Hierarquia de interfaces SAAJ

org.w3c.dom.Node

org.w3c.dom.Element

org.w3c.dom.Text

org.w3c.dom.Document

org.xml.soap.Node

org.xml.soap.SOAPElement

org.xml.soap.SOAPPart

org.xml.soap.Text

SOAPBodySOAPBodyElement

SOAPFault

SOAPHeader SOAPEnvelope



Exemplo de código usando SAAJ
import javax.xml.soap.MessageFactory;
import javax.xml.soap.Name;
import javax.xml.soap.SOAPBody;
import javax.xml.soap.SOAPBodyElement;
import javax.xml.soap.SOAPConnection;
import javax.xml.soap.SOAPConnectionFactory;
import javax.xml.soap.SOAPElement;
import javax.xml.soap.SOAPFactory;
import javax.xml.soap.SOAPHeader;
import javax.xml.soap.SOAPMessage;

public class SoapConnectionClient {
private void buildRequest (SOAPFactory soapFactory, SOAPMessage message) 

throws SOAPException, MalformedURLException {
SOAPHeader header = message.getSOAPHeader();
SOAPBody body = message.getSOAPBody();
...
Name getPriceName = 

soapFactory.createName("getPrice", "ans1", NS_TARGET);
SOAPBodyElement getPriceElement = body.addBodyElement(getPriceName);
Name String_1n = soapFactory.createName("String_1");
SOAPElement String_1_element = getPriceElement.addChildElement(String_1n);
Name xsiType = soapFactory.createName("type", "xsi", NS_XSI);
String_1_element.addAttribute(xsiType, "xsd:string");
String_1_element.addTextNode("2877142566");

....



JAX-RPC

• Java API for XML-Based Remote Procedure Calls
• Um tipo de Java RMI sobre SOAP/HTTP
• Alto nível de abstração permite ignorar envelope SOAP
• Utiliza WSDL para gerar classes de servidor e cliente

• Pacotes
• javax.xml.rpc.*

• Desenvolvimento semelhante a RMI (simples e baseado em geração de código 
e container)
• Escreve-se RMI, obtém-se SOAP e WSDL
• Cliente pode obter interface para comunicação com o serviço dinamicamente, em 

tempo de execução
• Stubs também podem ser gerados em tempo de compilação para maior 

performance

• Na terceira parte, faremos uma demonstração de JAX-RPC



Segurança: padrões XML

• XML Encryption
• Criptografia de fragmentos XML

• XML Signatures
• Assinatura digital de fragmentos XML

• XKMS – XML Key Management Specification
• Oferece segurança para aplicações PKI (Public Key Infrastructure) – autenticação com 

certificados
• Implementação, toolkit e implementação Java em http://xkms.verisign.com

• SAML – Security Assertions Markup Language
• Info de autenticação, autorização, perfis, SSO
• Várias implementações, entre elas SunONE

• XACML – XML Access Control Markup Language
• Complementa SAML com políticas de controle de acesso em XML

http://xkms.verisign.com/


XWS Security Framework

• É o framework do JWSDP para implementar segurança em aplicações JAX-RPC
• assinar partes de mensagens SOAP
• criptografar partes de mensagens SOAP
• enviar informação de autenticação nome-senha (transporte)

• Para implantar os serviços é necessário ter um banco de dados apropriado 
para cada tipo de segurança desejada
• A forma mais simples é usar um servidor de aplicações

• A especificação da segurança é feita através de arquivos de configuração 
usados pelas ferramentas do JWSDP
• Há um esquema XML para configuração. O elemento raiz é 

<xwss:SecurityConfiguration>



Suporte a padrões em XWS-Security

• Há várias especificações suportadas:
• XML Digital Signature (DSig) – implementação parcial da especificação da W3C para 

assinar ou verificar partes de uma mensagem SOAP (implementação da Apache)
• XML Encryption (XML-Enc) – implementação parcial da especificação da W3C para 

criptografar ou decriptografar partes de uma mensagem SOAP (implementação da 
Apache)

• Username Token Verification – implementação das especificações OASIS: WSS 
Username Token Profile 1.0 e WSS X.509 Certificate Token Profile 1.0. Servem para 
enviar nome de usuário e tokens de certificação X.509 em mensagens SOAP



XWS-Security – padrões (2)

• As implementações suportadas não são padrões
• Ninguém implementa XKMS, SAML, XACML, ...

• Existem duas JSRs
• JSR-105 (XML Digital Signature)
• JSR-106 (XML Digital Encryption)

• Ambas estão em desenvolvimento
• Implementação atual usa pacotes Apache
• APIs irão mudar nas versões futuras!

• Veja exemplos de arquivos de configuração de segurança no tutorial da Sun
• Requer o servidor Sun AS 8.1 para execução.



Uma aplicação JAX-RPC passo-a-passo



O que é JAX-RPC?
• Java API for XML-based RPC

• API para construir Web services e clientes que usam chamadas remotas a procedimentos 
(Remote Procedure Calls) e XML

• Em JAX-RPC, um procedimento remoto é representado por um protocolo baseado em XML 
como SOAP

• API esconde a complexidade do SOAP!
• Servidor: procedimentos especificados em interface Java
• Cliente: após localizar o endpoint de serviços e obter um objeto local (stub), cliente 

simplesmente chama métodos remotos no objeto como se fossem locais.

• Permite comunicação com serviços em outras plataformas
• Baseado em padrões: SOAP e WSDL
• Adere ao WSI-BP
• Pode-se criar cliente para serviço existente ou servidor para cliente existente de outra 

plataforma (ex: .NET)



Arquitetura JAX-RPC
Código criado pelo
desenvolvedor

Container

Código gerado (stub)

Cliente

Sistema de tempo 
de execução

Container

Sistema de tempo 
de execução

Código ajudante (tie)WSDL

HTTP

SOAP

1. Cria mensagem SOAP
2. Envia requisição HTTP

3. Extrai mensagem da requisição
4. Traduz mensagem em  chamada
5. Chama método

Service Endpoint

1. Servidor usa WSDL para gerar
código para serviço (ties)

2. Cliente usa WSDL para gerar
código para cliente (stubs)

Servidor também pode
gerar WSDLCódigo gerado

8. Extrai mensagem da resposta
9. Traduz mensagem em retorno

da função

6. Monta SOAP contendo resposta
7. Devolve resposta HTTP



Aplicação exemplo

• Para demonstrar o uso de JAX-RPC, desenvolveremos uma pequena aplicação 
tipo "Hello World"

• Aplicação é similar à exposta no início deste curso nos exemplos de XML-RPC e 
SOAP.
• Serviço de consulta de preços de uma livraria
• Permite que usuário envie um código de ISBN e receba em troca o valor do livro
• Métodos adicionais serão implementados (como exercício) para se obter outras 

informações.
• Próximos slides mostrarão passo-a-passo para construir a aplicação, implantar 

e registrar o serviço
• Usaremos as ferramentas da implementação de referência
• Usaremos tarefas do Ant para executar essas ferramentas
• Implantaremos o serviço no JBoss 4.0
• Usaremos o TCPMON para interceptar as chamadas e respostas para expor o XML



TCPMON: intercepção da comunicação

Use o TCPMON em 
desenvolvimento para 
ver a requisição e a 
resposta HTTP

Cliente

TCPMON

Servidor

8099

8080



Passo a passo
• Implantação do serviço

1. Escrever a SEI (Service Endpoint Interface)
2. Escrever a implementação da SEI
3. Escrever arquivo de configuração
4. Compilar as classes 
5. Usar o wscompile* para gerar stubs
6. Configurar a aplicação Web: web.xml
7. Configurar o web service: webservice.xml
8. Empacotar  e implantar o arquivo WAR

• Cliente simples (estático)
1. Escrever classe do cliente e WSDL
2. Usar wscompile para gerar e compilar stubs
3. Compilar cliente
4. Executar cliente

* ferramenta do JWSDP 1.5. Alternativamente pode-se usar outro kit compatível com 
JAX-RPC como o Apache Axis (que implementa as interfaces JAX-RPC)



Criação de um Web Service com JAX-RPC

• Suponha que tenhamos uma aplicação de livraria que retorna informações de 
livros a partir da consulta de um ISBN

• Existe um DAO de acesso a um banco de dados que devolve o preço de um livro 
através da seguinte interface:
• BigDecimal preco = banco.selectPrice(String isbn)

• Para oferecer esse serviço via uma interface HTTP (Web Service) criaremos 
uma fachada que receberá as requisições via Web Service e as delegará à 
implementação do DAO

package example.service;

public class BookstoreImpl {

private BookstoreDB database = DB.getInstance();

public BigDecimal getPrice(String isbn) { 
return database.selectPrice(isbn);

} 
} 

package example.service;

public class BookstoreImpl {

private BookstoreDB database = DB.getInstance();

public BigDecimal getPrice(String isbn) { 
return database.selectPrice(isbn);

} 
} 



1. Service Endpoint Interface e 2. Implementação
• Para oferecer o serviço remoto, é preciso implementar uma interface Java RMI 

chamada de SEI – Service Endpoint Interface

• Depois adaptamos a interface à fachada criada no passo anterior, fazendo com 
que ela a implemente. Apenas os métodos que forem definidos na interface 
serão visíveis remotamente

package example.service;

public interface BookstoreIF extends java.rmi.Remote {    
public BigDecimal getPrice(String isbn)

throws java.rmi.RemoteException;
} 

package example.service;

public interface BookstoreIF extends java.rmi.Remote {    
public BigDecimal getPrice(String isbn)

throws java.rmi.RemoteException;
} 

package example.service;

public class BookstoreImpl implements BookstoreIF {

private BookstoreDB database = DB.getInstance();

public BigDecimal getPrice(String isbn) { 
return database.selectPrice(isbn);

} 
} 

package example.service;

public class BookstoreImpl implements BookstoreIF {

private BookstoreDB database = DB.getInstance();

public BigDecimal getPrice(String isbn) { 
return database.selectPrice(isbn);

} 
} 



SEI e tipos suportados JAX-RPC
• A SEI adere às seguintes regras:

• Estende a interface java.rmi.Remote
• Não tem constantes
• Métodos provocam RemoteException
• Parâmetros e tipos de retorno dos métodos são tipos válidos JAX-RPC

• Implementação da SEI difere de RMI
• Métodos não provocam RemoteException
• Não precisa ter construtor só para provocar RemoteException (como em RMI)

• Tipos válidos JAX-RPC
• boolean e java.lang.Boolean
• byte e java.lang.Byte, short e java.lang.Short, 

int e java.lang.Integer, long e java.lang.Long, 
• float e java.lang.Float,  double e java.lang.Double
• java.lang.String
• java.math.BigInteger e java.math.BigDecimal
• java.net.URI
• java.util.Calendar e java.util.Date



Tipos suportados por JAX-RPC (2)

• JAX-RPC também suporta tipos de valor genéricos (POJOs ou JavaBeans) que devem 
aderir às seguintes condições

• Devem ser serializáveis
• Devem possuir construtor default
• Não devem implementar a interface java.rmi.Remote
• Devem ter campos de dados que sejam tipos suportados por JAX-RPC (podem ser outros tipos 

de valor)
• Se tiver campos de dados públicos, estes não podem ser transientes ou finais
• Se tiver campos de dados privativos devem ter métodos get/set correspondentes

• JAX-RPC também suporta arrays dos tipos suportados
• inclusive arrays de arrays (e.g.: String[][])



3. Arquivo de configuração

• Usado pela ferramenta do pacote Sun para gerar mapeamento e WSDL
• Informa nome do serviço
• Informa namespaces para tipos de dados (schema) e elementos de operações RPC
• Informa nome de pacote
• Informa interfaces que compõem o serviço
• Vai gerar um arquivo mapping.xml

• Essa configuração é exclusiva da implementação de referência (será usada pelas 
ferramentas da implementação de referência). Outras implementações de JAX-RPC 
(ex: Axis) usam configurações diferentes. O resultado final é o mesmo

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<configuration xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jax-rpc/ri/config"> 
<service name=“BookstoreService" 

targetNamespace=“http://mybooks.org/wsdl" 
typeNamespace=“http://mybooks.org/types" 
packageName=“example.service">

<interface name=“example.service.BookstoreIF"/> 
</service> 

</configuration> config-interface.xml



4. Compilação e 5. Geração do WSDL
4. Compilar classes e interfaces RMI

> javac -d build
-cp .:$JWSDP_HOME/jaxrpc/lib/jaxrpc-api.jar

BookstoreIF.java
BookstoreImpl.java

5. Gerar WSDL (usando a ferramenta wscompile da RI*)
> wscompile

-define 
-mapping meta/mapping.xml
-d build 
-nd meta/wsdl
-classpath build
config-interface.xml

dependência
para compilação
de interfaces

* Na demonstração chamamos a mesma ferramenta usando o Ant



6. web.xml

• O container vai tratar BookstoreImpl como um servlet

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.4" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee 
http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd">
<servlet>
<servlet-name>BookstoreImpl</servlet-name>
<servlet-class>example.service.BookstoreImpl</servlet-class>

</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>BookstoreImpl</servlet-name>
<url-pattern>/books</url-pattern>

</servlet-mapping>
</web-app>

* Algumas ferramentas geram este arquivo automaticamente



7. webservices.xml

• Deve ser empacotado com web.xml no WAR (em WEB-INF)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<webservices version="1.1" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee  
http://www.ibm.com/webservices/xsd/j2ee_web_services_1_1.xsd">
<webservice-description>
<webservice-description-name>BookstoreService</webservice-description-name>
<wsdl-file>WEB-INF/wsdl/BookstoreService.wsdl</wsdl-file>
<jaxrpc-mapping-file>WEB-INF/mapping.xml</jaxrpc-mapping-file>
<port-component>
<port-component-name>BookstoreIF</port-component-name>
<wsdl-port xmlns:wsdl-port_namespace="http://mybooks.org/wsdl">
wsdl-port_namespace:BookstoreIFPort

</wsdl-port>
<service-endpoint-interface>
example.service.BookstoreIF

</service-endpoint-interface>
<service-impl-bean>
<servlet-link>BookstoreImpl</servlet-link>

</service-impl-bean>
</port-component>
</webservice-description>
</webservices>



8. Deployment

• Empacotar a aplicação em um arquivo WAR, de acordo com a especificação do 
WAR, colocando o webservices.xml no WEB-INF
• O arquivo WSDL deve estar localizado no WAR em caminho informado pelo tag

<wsdl-file> do arquivo webservices.xml
• O arquivo mapping.xml deve estar localizado no WAR em caminho informado pelo 

tag <jaxrpc-mapping-file> do arquivo webservices.xml
• Como o processo é sujeito a erros, recomenda-se

• Automatizá-lo usando o Ant, ou
• Usar o deploytool do JWSDP (implementação de referência)
• Usar ferramentas da implementação usada (ex: Apache Axis)

• O deploytool é uma ferramenta do JWSDP associada ao servidor da Sun
• gera o web.xml e webservices.xml interativamente
• cria o WAR
• faz a implantação do serviço em servidor da Sun (opcional)

• Opcionalmente também
• Gera os arquivos (roda o wscompile)



Teste do serviço

• Teste para saber se o serviço está no ar
• Inicie o seu servidor (exemplo abaixo no JBoss)
• Acesse: http://localhost:8080/jaxrpc-bookstore/books

• Para ver o WSDL, use
• http://localhost:8080/jaxrpc-bookstore/books?WSDL



Funcionamento

(imagem da Sun)



Cliente

• Agora que o serviço está implantado, ele pode ser acessado por qualquer cliente 
compatível com as especificações de Web Services

• Clientes .NET
• Qualquer cliente que envie mensagens SOAP compatíveis com o WSDL publicado
• Clientes Java (JAX-RPC ou SAAJ)

• Há três maneiras de escrever clientes Java JAX-RPC: 
• 1. Cliente estático tipo-RMI: usa stubs gerados em tempo de compilação para se comunicar 

com o servidor e chama métodos do serviço remoto como se fossem locais
• 2. Cliente WSDL de interface dinâmica (DII): descobre a interface de comunicação em tempo 

de execução e chama métodos via mecanismo similar a Java reflection
• 3. Cliente WSDL de interface estática*: usa interface Java implementada por stubs gerados em 

tempo de execução e chama métodos remotos como se fossem locais
• Clientes precisam aderir ao contrato com o Web Service (WSDL) mas podem ser 

implementados e usados com ou sem WSDL
• Clientes SAAJ precisam construir uma mensagem SOAP compatível



Clientes JAX-RPC

Cliente de implementação estática

WSDL

Service
endpoint

1. Obtém informações
sobre o serviço

2. Chama o serviço

Clientes de implementação dinâmica

stub (1)

proxy (3)

dynamic (2)
- performance, - acoplamento

+ performance, + acoplamento

http://jakarta.apache.org/tomcat/


Passo-a-passo: cliente estático

• O cliente mais simples é o cliente que tem um stub estático
• Similar à RMI
• Stub criado em tempo de desenvolvimento

• Vantagens
• performance
• pode ser criado sem WSDL

• Desvantagens
• acoplamento muito forte: depende de implementação

• Para criar um cliente estático
1. Gere os stubs usando wscompile e WSDL do serviço
2. Escreva o código do cliente
3. Compile o código do cliente
4. Execute



1. Geração dos stubs

• Para gerar os stubs é preciso rodar a ferramenta wscompile com os seguintes 
argumentos
• wscompile -gen:client

-d classes 
-classpath classes 
config-wsdl.xml

• O comando irá ler o arquivo BookstoreService.wsdl (informado em config-
wsdl.xml) para descobrir como gerar o stub e gerar a interface do serviço

• É necessário que o servidor esteja no ar, já que o arquivo de configuração 
acima busca o arquivo via HTTP

• Opcionalmente poderia-se ter um arquivo WSDL local ou
gerar os arquivos a partir das implementações (como em RMI)

<configuration xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jax-rpc/ri/config">   
<wsdl location="http://localhost:8080/jaxrpc-bookstore/books?wsdl"        

packageName="example.service">        
</wsdl>         

</configuration>



O que tem que fazer o cliente

• O cliente agora pode ser criado em função dos arquivos gerados!

• 1. Criar um objeto Stub:
(Stub)(new BookstoreService_Impl().getBookstoreIFPort())

• BookstoreService_Impl é o stub (classe gerada pelo wscompile do cliente)
• O código nesse método é dependende de implementação pois depende de 

BookstoreService_Impl que não está na especificação (é gerada)

• 2. Definir o endereço endpoint para o serviço
stub._setProperty

(javax.xml.rpc.Stub.ENDPOINT_ADDRESS_PROPERTY, args[0]);
• O endereço está sendo passado em args[0] 

• 3. Inicializar o stub, convertendo para a interface BookstoreIF
BookstoreIF proxy = (BookstoreIF)stub;

• 4. Chamar os métodos (usar o serviço)
BookstoreIF proxy = (BookstoreIF)stub; 
System.out.println(Price R$ " +  

proxy.getPrice("2877142566"));



Código completo do cliente

package staticstub; 
import javax.xml.rpc.Stub; 

public class BookstoreClient { 
private String endpointAddress; 
public static void main(String[] args) { 
String epointUrl = args[0]; 
try { 

Stub stub = (Stub)(new BookstoreService_Impl().getBookstoreIFPort());    
stub._setProperty(Stub.ENDPOINT_ADDRESS_PROPERTY, epointURL);
BookstoreIF proxy = (BookstoreIF)stub; 
System.out.println(Price R$ " + proxy.getPrice("2877142566"));

} catch (Exception ex) { 
ex.printStackTrace(); 

} 
} 

} 

Para executar:
java –cp <longo-classpath> staticstub.BookstoreClient

http://localhost:8080/jaxrpc-bookstore/books

... ou use o Ant!



Outros clientes JAX-RPC (trechos)
• 1) Cliente com stub estático

• 2) Cliente com interface dinâmica (DII)

• 3) Cliente com stub dinâmico (proxy)

Stub stub = (Stub)(new BookstoreService_Impl().getBookstoreIFPort()); 
stub._setProperty(Stub.ENDPOINT_ADDRESS_PROPERTY, epointURL);
BookstoreIF proxy = (BookstoreIF)stub; 
System.out.println(Price R$ " + proxy.getPrice("2877142566")); 

Service srv = factory.createService(new URL(wsdlURL), 
new QName(NS, "BookService"));

Call call = srv.createCall( new QName(NS, "BookstoreIFPort") );
call.setOperationName(new QName(NS, "getPrice")); 
BigDecimal pr = (BigDecimal)call.invoke(new String[] {"2877142566"}); 
System.out.println(Price R$ " + pr); 

Service srv = factory.createService(new URL(wsdlURL), 
new QName(NS, "BookService"));

BookstoreIF proxy = (BookstoreIF) 
srv.getPort(new QName(NS, "BookstoreIFPort"),  BookstoreIF.class); 

System.out.println(Price R$ " + proxy.getPrice("2877142566") ); 

Veja código completo



Execução
• Para gerar os clientes

• Cliente (1): gere stubs com wscompile –gen:client e arquivo WSDL (use config_wsdl.xml) e 
depois compile classe do cliente

• Clientes (2) e (3): apenas compile a classe do cliente
• Script do Ant para compilar os três clientes e colocar as classes em um JAR

> ant client.BUILD

• Para rodar o cliente e executar o Web Service
> ant dynamic-client.RUN
Buildfile: build.xml

dynamic-client.RUN:
[java] ISBN 2877142566. Price R$ 19.50

BUILD SUCCESSFUL

Baixe os arquivos de exemplo e execute-os!



Fontes

• No site da Sun
• Tutorial da Sun (Java Web Services Tutorial)
• Tutorial J2EE (Java 2 Enterprise Edition Tutorial)
• Especificações JAX-RPC e SAAJ
• Documentação do JWSDP 1.5

• Padrões
• www.oasis.org
• www.w3.org
• www.ws-i.org

• Artigos e exemplos
• www.theserverside.com
• www.jboss.org
• axis.apache.org
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