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Trabalho Nº 4: Web Services

1. Introdução

Este  trabalho consiste na criação de uma aplicação back-office para controlar diversos
aspectos da aplicação de votações utilizando SOAP-XML. Este trabalho deverá ser feito
individualmente ou em grupos de dois ou três alunos.   

2. Descrição do trabalho:

Nos trabalhos precedentes, foi implementada uma aplicação de votações utilizando  três
tecnologias: sockets, Java RMI, e JSP/JavaBeans. Neste trabalho, deve ser desenvolvida
uma aplicação back-office para controlar os utilizadores e as votações existentes no
sistema. O servidor Back-End deve ser preparado para proporcionar estes serviços e
deve torná-los disponíveis remotamente com o RMI. Por outro lado, um administrador do
sistema pode executar acções da gestão utilizando uma aplicação stand-alone
(autónoma) que utilize estes web services. Para construir uma ponte entre o provider
(fornecedor) e o utilizador dos serviços, nós temos novamente um servidor Tomcat. A
arquitectura completa é descrita na figura 1.

Figura 1 – A arquitectura completa: Sockets, RMI, JSP/Beans e SOAP
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A aplicação de back-office deve incluir as seguintes funcionalidades:

a) Criação de conta de utilizadores (incluindo passwords)

b) Informação sobre utilizadores activos (incluindo administradores) e respectivos
canais

c) Informação sobre votações em curso

d) Informação sobre todos os utilizadores registados numa votação

e) Eliminar uma votação

f) Eliminar um utilizador

g) Enviar uma mensagem a todos os utilizadores utilizando o canal de notas
informativas

h) Listar todos os itens em votação 

3. Relatório do Trabalho

Além do software desenvolvido deverá ainda escrever um relatório do trabalho prático. O
relatório deverá ter as seguintes secções:

• Tempo médio (horas) utilizado por cada elemento do grupo no trabalho

• Introdução

• Descrição dos Web Services: API e funcionalidades

• Alterações realizadas ás versões anteriores do trabalho 

• Manual de utilização

• Manual de instalação e configuração

• Descrição dos testes efectuados à aplicação

4. Prazo de Entrega do Trabalho

O prazo para a entrega dos trabalhos é de quatro semanas a contar da aula em que o
enunciado foi apresentado. Não serão aceites trabalhos fora do prazo. A entrega deverá
ser feita por e-mail num ficheiro zip (ou rar) contendo o relatório (obrigatório) em PDF e
as listagens dos programas realizados, obedecendo OBRIGATORIAMENTE ao seguinte
formato:

a123456-trabalho-4-CD.zip
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5. Referências

SUN - Essentials of the Java Programming Language
http://java.sun.com/developer/onlineTraining/Programming/BasicJava1
http://java.sun.com/developer/onlineTraining/Programming/BasicJava2

SUN - The Java Tutorials, Networking
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/networking/index.html

SUN - Remote Method Invocation Home
http://java.sun.com/javase/technologies/core/basic/rmi/

SUN - JavaServer Pages Technology
http://java.sun.com/products/jsp/

SUN - JavaBeans Technology
http://java.sun.com/products/javabeans/

Apache - Tomcat
http://tomcat.apache.org/

W3C - Web Services Architecture
http://www.w3.org/TR/ws-arch/
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