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RESUMO 

O assunto tratado nessa monografia tem relação com a nova tendência de arquitetura de 

projetos de software que vem sendo elaborada para segregar as responsabilidades entre os módulos que 

a integram, provendo uma melhor organização do código. Além disto, através da implantação do serviço 

RESTful com uso do protocolo WebSocket, que é detalhado ao decorrer deste trabalho, é possível 

oferecer serviços mais rápidos e que satisfaçam sistemas em tempo real. Assim, este documento visa 

demonstrar o quanto o uso adequado das tecnologias e da arquitetura de um projeto, entendida como um 

conjunto de metodologias e práticas, é fundamental para que estes sistemas de informação sejam bem 

desenvolvidos e consequentemente aceitos pelos usuários. 

Palavras-chave: Sistema em tempo real. Protocolo WebSocket. Sistema de Informação.   

  



 

 

 

ABSTRACT 

The main topic of this work is related to the new trend for software project architectures that 

been designed to segregate the responsibilities among software modules, thus providing a better code 

organization. Furthermore, by deploying RESTful services using the WebSocket protocol, which is 

detailed in this work, we are able to offer faster services for satisfying real-time systems. Thus, this work 

aims at demonstrating how the appropriate use of technology and architecture of a project understood 

as a set of methodologies and practices, is essential for these information systems are well developed 

and consequently accepted by users. 

Key-words: Real-time System. WebSocket Protocol. Information System. 
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1. Introdução 

1.1. Motivação 

    Hoje em dia, em muitos sistemas de informação, a pronta resposta à ações dos usuários 

tem se tornado um requisito quase que obrigatório. Dependendo do tipo de aplicação, não é 

recomentando que o usuário espere muito para ter qualquer tipo de feedback.  

A motivação deste trabalho surgiu pela investigação da importância do uso de uma 

arquitetura voltada para sistemas em tempo real. Um exemplo de aplicação com tal necessidade 

é o TaxiVis (FERREIRA, et al., 2013), uma aplicação desenvolvida pela Universidade de Nova 

Iorque (NYU) onde agentes do governo são capazes de mapear todos os dados da 

movimentação dos taxis na cidade em tempo real. Para que se tomem ações rápidas, não faz 

sentido que a resposta do sistema seja demorada. Esse problema torna-se ainda mais complexo 

quando se trata de aplicações Web, devido aos tipos de arquitetura empregadas. 

Baseando-se em casos deste tipo, surge a proposta de uma arquitetura nomeada Front-

end Model View View-Model (MVVM) com uma Interface de Programação de Aplicações 

(API) WebSocket para aplicações que necessitem de interações em tempo real, aliadas ao uso 

do protocolo WebSocket em uma implementação RESTful. Essa, por sua vez, traz muitas 

vantagens, tais como: velocidade nas transições das informações entre o servidor e o cliente, 

nas práticas e organizações dentro da programação dos serviços oferecidos pela API. Desse 

modo, é possível estabelecer uma aplicação focada em sistemas críticos e em tempo real, além 

de evitar retrabalhos e auxiliar na reutilização de código. 

Em contrapartida ainda existem algumas dificuldades, como a implementação da 

segurança dentro do serviço do protocolo utilizado e a falta de documentação para este tipo de 

arquitetura. Contudo, ainda assim, mostra-se muito promissora e certamente deve ser alvo de 

investigação tanto por parte da academia quando por parte da indústria nos próximos anos, fato 

este que motivou o desenvolvimento dessa monografia e desse Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

1.2. Objetivo 

O objetivo desta monografia é mostrar o uso prático de uma nova tendência de 

arquitetura de projeto, chamada de Front-end MVVM com API WebSocket, juntamente com a 

aplicação do protocolo WebSocket (FETTE; MELNIKOV, 2011) ao invés do HTTP para fazer 
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com que a troca de mensagens seja mais eficiente entre o cliente e o servidor e ainda demonstrar 

uma forma de usar o protocolo WebSocket com as características de uma API RESTful. 

1.3. Justificativa 

Podemos observar que a internet mudou bastante nos últimos anos, páginas são 

pensadas para oferecer apoio e versões para dispositivos móveis ao invés de monitores, o 

aumento do tráfego de dados, mudança da forma de lidar e apresentar os dados e o aumento por 

aplicações que respondem em tempo real, uma vez que cada dia se exige um menor tempo de 

latência na comunicação. (HOREY; LAGESSE, 2011). Por este motivo, é importante pensar 

em maneiras para prover serviços que garantam um feedback rápido ao usuário, nesse caso o 

protocolo WebSocket se mostrou eficiente ao cumprimento desta tarefa. 

A eficiência do protocolo, que será melhor explicada no decorrer deste trabalho, está 

localizada em como ele faz a conexão, no qual abre um único canal de comunicação e realiza a 

transferência de dados sem efetuar novas requisições, diferente de como é feito no HTTP. 

Apesar de tudo, ainda existem alguns problemas que devem ser contornados em relação 

ao protocolo, o número de métodos no cabeçalho é um exemplo. Com apenas três métodos, 

acaba se RESTringindo muito em como a comunicação daquele serviço pode ser feita, fazendo 

com que os desenvolvedores recorram de outras maneiras para resolver o problema. 

A proposta feita neste trabalho é promover uma solução de uma arquitetura que se 

beneficie dos pontos fortes do protocolo WebSocket, além de fornecer uma implementação 

RESTful, no qual aliada a uma API possa oferecer serviços mais rápidos e que não estejam 

presos a um certo tipo de linguagem ou tecnologia. 

1.4. Organização do Trabalho 

Essa monografia está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo 

apresentam-se a motivação, o objetivo, a justificativa do desenvolvimento desta monografia. O 

segundo capítulo será abordado o referencial teórico, que detalhará os conceitos e as 

arquiteturas de softwares existentes e permitirá um melhor entendimento da proposta da 

arquitetura apresentada. No terceiro capítulo, será apresentada a arquitetura proposta, 

detalhando o seu funcionamento e como alguns dos conceitos apresentados no capítulo anterior 

se integram. O quarto capítulo apresenta o estudo de caso, utilizando a arquitetura proposta no 

capítulo anterior, o uso das técnicas e tecnologias, os resultados e melhorias que foram 
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alcançadas após a conclusão do desenvolvimento. O quinto capítulo contém a conclusão desta 

monografia e as recomendações de uso das técnicas apresentadas aqui. 

2. Referencial Teórico 

Esta seção foi reservada para abordarmos alguns conceitos e arquiteturas que inspiraram 

na elaboração da proposta deste trabalho. É explicado em cada subseção as características de 

cada arquitetura, evidenciando prós e contras. 

2.1. Modelo Cliente-Servidor 

De acordo com Battisti (2001, p. 38), o modelo cliente-servidor é uma arquitetura ao 

qual o processamento da informação é dividido em módulos ou processos distintos, onde um 

processo é responsável pela manutenção da informação (servidor), enquanto outro é 

responsável pela obtenção dos dados (cliente). 

Outra definição feita por Battisti (2001, p. 39): 

Sistema inovador surgido nos anos 90 e muito utilizado no meio corporativo, 
baseado em três componentes principais: gerenciamento de banco de dados, 
que funcionam como servidores; redes, que funcionam como meio de 

transporte de dados e, finalmente, softwares para acesso aos dados: Clientes. 

Das características mais evidentes neste tipo de arquitetura, é importante ressaltar as 

seguintes: execução contínua dos serviços pRESTados, cumprimento das requisições feitas 

pelos clientes, pRESTação de serviços distribuídos, como também para múltiplos clientes. Em 

contrapartida existem algumas desvantagens relacionadas com o modelo, tal como: sobrecarga 

derivada de uma demanda inesperada, robustez menos eficaz que a das redes point-to-point 

(P2P). 

2.2. Model-View-Controller (MVC) 

Tradicionalmente, as aplicações Web tem sido desenvolvidas utilizando arquitetura 

MVC (Model-View-Controller), que é um padrão de projetos amplamente utilizado nas práticas 

de programação. Este é composto por três módulos, no qual cada um realiza uma tarefa: o 

modelo (Model), onde são implantadas as regras de modelagem e de negócio; a visão (View), 

onde estão localizadas as interfaces no qual as interações com os usuários são realizadas; e por 
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último o controlador (Controller), no qual são geridas as comunicações e conexões entre o 

modelo e a visão. (ARMELI-BATTANA, 2012). 

O funcionamento desse padrão de programação ocorre de modo que uma requisição é 

realizada por meio da visão ao controlador que executa um processo, podendo invocar um ou 

mais serviços para entregar à visão os dados requisitados ou executar uma determinada ação. 

Deacon (2013) explica o que são cada um destes módulos, em seu trabalho: 

We will call the unchanging essence of the application/domain, the model (in 
the singular). In object-oriented terms, this will consist of the set of classes 

which model and support the underlying problem, and which therefore will 
tend to be stable and as long-lived as the problem itself. 

For a given situation, in a given version there will be one or more interfaces 

with the model, which we'll call the views (plural). In object-oriented terms, 
these will consist of sets of classes which give us "windows" (very often actual 

windows) onto the model, e.g. 

A controller is an object that lets you manipulate a view. Over-simplifying a 
bit, the controller handles the input whilst the view handles the output. 

Controllers have the most knowledge of platforms and operating systems. 

Ainda segundo Deacon (2013), é demonstrado como o fluxo entre os módulos é 

realizado: “And, just as the views know their model but the model doesn't know its views, the 

controllers knows their views but the view doesn't know its controller". 

Uma das grandes vantagens do modelo MVC é que ele é de fácil implementação e 

aceitação no mercado, além de ser uma arquitetura madura por ser um padrão na indústria. Por 

seu claro entendimento, prover uma organização do código e facilitar a programação, muitos 

entusiastas do padrão disponibilizam materiais, explicações, tutoriais e cursos sobre o tema, o 

que acaba difundindo ainda mais o padrão. Além de ter uma compreensão transparente do fluxo, 

por ele estar bem explícito. 

Contudo, é preciso avaliar alguns pontos negativos desta arquitetura, como por exemplo: 

não permitir reutilização de código e regras de negócio, tornando a aplicação mais “engessada”, 

de modo que para cada plataforma é necessária uma nova aplicação. 

2.3. Arquitetura Orientada a Serviço (SOA) 

Pela explicação de Josuttis (2007), SOA possibilita a comunicação entre sistemas 

desenvolvidos em linguagens de programação distintas e sendo executados em sistemas 

operacionais diferentes. 
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Outra concepção, feita por Xafranski, (2007) mostra que o SOA é um dos conceitos 

que vem sendo estudado e utilizado com soluções computacionais. Ainda é responsável por 

dividir as atividades de uma empresa em serviços estruturados, bem elaborados e reutilizáveis, 

fazendo com que seja possível montar soluções empresariais com base nesses serviços. 

O autor Sampaio (2006, p. 15) define como: “SOA é um novo paradigma de 

desenvolvimento de aplicações cujo objetivo é criar módulos funcionais chamados de serviços, 

com baixo acoplamento e permitindo a reutilização de código”. 

A SOA também pode ser definida como “uma arquitetura de software baseada em 

padrões abertos que permite integrar aplicações novas e existentes”. (NETO, 2006). 

Em geral, serviços são desenvolvidos utilizando a tecnologia de Web services e são 

responsáveis pela comunicação e interoperabilidade entre sistemas. Usualmente, serviços são 

descritos utilizando a Linguagem Descritiva de Serviços da Web (WSDL) e a comunicação é 

feita de forma padronizada utilizando troca de mensagens escritas segundo o Protocolo de 

Acesso de Objeto Simples (SOAP). Entretanto, um serviço SOA pode ser implementado 

utilizando outras tecnologias, tal como REST. 

Características observadas revelam os prós e contras desta arquitetura. Esta possui a 

vantagem de se ter a reutilização de código entre os serviços, ser flexível no desenvolvimento, 

além garantir serviços integráveis e colaborativos entre as plataformas. Contudo, infelizmente, 

a complexidade da gestão dos serviços acaba requerendo uma boa organização e controle. Outra 

preocupação é sobre o meio em que os serviços são oferecidos, no qual a segurança e o 

desempenho dependem totalmente das estratégias adotadas para assegurar um serviço íntegro, 

seguro e de qualidade.  

Assim, conclui-se, de acordo com Xafranski (2007), SOA é a forma de estruturar uma 

solução, definindo lógicas de negócios ou parte delas como serviço, visando que estes serviços 

possam atender a outras soluções ou até mesmo outra parte desta solução. 

2.4.  Aplicação de Página Única (SPA) 

Uma aplicação de página única tem como o objetivo simplificar e melhorar os 

carregamentos durante a navegação dentro da aplicação, pois, através deste meio, não mais 

existe a necessidade de que as páginas sejam recarregadas a cada mudança de contexto. 

Levando isso em conta, é possível verificar, com base no tempo de carga dos componentes de 

uma página Web, que os maiores tempos ocorrem após a geração do documento HTML (no 

caso de um sistema de informações que gera uma página dinamicamente em resposta a uma 
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requisição) e sua carga no cliente, isto é, após todo o processamento ter ocorrido no Back-end. 

Desse modo, o maior atraso, cerca de 80%, é creditado aos componentes de Front-end 

(SOUDERS, 2007). Logo, carregamentos feitos por um sistema de página única utilizam-se de 

uma forma rápida, trazendo pequenas partes do conteúdo a cada vez, sendo ótimo para um 

sistema com tráfego limitado, para conexões mais lentas ou em tempo real. 

Algumas características encontradas em sistemas que implementam esta arquitetura 

são: navegação fluída e interativa, que favorece uma melhor experiência, provê a 

manutenibilidade da página, já que as seções estão bem separadas e se torna mais fácil para 

encontrar problemas ou realizar suporte. Entretanto, isso acaba afetando a indexação feita pelos 

motores de busca dos sites de pesquisa. Outro fato é que muitas vezes será necessário aprender 

um ou mais arcabouços voltados para o Front-end, tal como o Angular JS e similares.  

2.5. Model View View-Model (MVVM) 

Segundo Govind (2014), o padrão Model View View-Model (MVVM) tem a 

característica de separar claramente a lógica de negócios e apresentação de sua aplicação a 

partir de sua interface de usuário (UI), como também de atuar como mediador e organizar o 

acesso à lógica de negócio.  

A manutenção de uma separação clara entre a lógica da aplicação e interface do usuário 

ajuda a resolver vários problemas de desenvolvimento e design, além de fazer a sua aplicação 

muito mais fácil de testar, manter e evoluir. Ele também pode melhorar significativamente as 

oportunidades de reutilização de código, permitindo, ainda, que os desenvolvedores e designers 

de interface do usuário colaborem no desenvolvimento de suas respectivas partes. (“5: 

Implementing the MVVM Pattern Using the Prism Library 5.0 for WPF”, 2014). 

Usando o padrão MVVM, a interface do usuário, a apresentação subjacente e a lógica 

de negócios estão divididas em três classes distintas: a visão, que encapsula a interface do 

usuário e a lógica por trás dela; o modelo de exibição, que responde pela lógica de apresentação 

e o estado; e modelo, que é responsável pela lógica de negócios e os dados do aplicativo. (“5: 

Implementing the MVVM Pattern Using the Prism Library 5.0 for WPF”, 2014). De uma 

maneira informal podemos fazer uma comparação deste modelo com o MVC, porém este estaria 

localizado dentro da camada de visão.  
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2.6. WebSocket para Aplicações em Tempo Real 

Os WebSockets surgiram para prover serviço com retardo reduzido, o qual o HTTP 

não oferece apoio atualmente. O WebSocket é um padrão ainda em desenvolvimento e evolução 

que está sob os cuidados da IETF (Internet Enginnering Task Force) e uma API padrão para 

implementação do protocolo está em processo de formalização pela W3C (World Wide Web 

Consortium) para que os navegadores ofereçam apoio ao protocolo. O suporte dos navegadores 

ao protocolo já se encontra em desenvolvimento e disponibilização ao usuário final, entretanto 

utilizar as versões mais recentes dos navegadores será indispensável para quem quiser 

desenvolver sistemas de informação utilizando essa arquitetura e usufruir do serviço que está 

em constante aprimoramento. (ESPOSITO, 2014). 

 Fette e Melnikov (2011) explicam o funcionamento da comunicação do protocolo: 

The WebSocket Protocol enables two-way communication between a client 
running untrusted code in a controlled environment to a remote host that has 

opted-in to communications from that code.  The security   model used for this 
is the origin-based security model commonly used   by Web browsers. The 

protocol consists of an opening handshake   followed by basic message 

framing, layered over TCP.  The goal of this technology is to provide a 
mechanism for browser-based applications that need two-way communication 

with servers that does not rely on opening multiple HTTP connections (e.g., 

using XMLHttpRequest or <iframe>s and long polling). 

Por implementar um canal de transmissão bidirecional e por ter um cabeçalho menor, 

o WebSocket supera o HTTP em relação ao número de requisições feitas e no tamanho das 

mensagens. Pode-se ver na Figura 1, que o handshake do WebSocket é mais simples, pois é 

feito apenas um por conexão, enquanto no HTTP é realizado por requisição. Após a conexão 

ser estabelecida, somente são trocadas mensagens e sem necessidades de um cabeçalho extenso. 

Em relação ao requisito de segurança, o WebSocket Secure (WSS) é uma alternativa 

de meio de transmissão seguro em relação ao WebSocket convencional (RICHARDSON, 

RUBY, 2008). 
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Figura 1. Handshake no WebSocket 

Adaptado da fonte: ESPOSITO, 2012 
 

A Figura 2 e a Tabela 1, obtidas em uma matéria no sítio planet.jboss.org, apresentam 

resultados comparativos entre um sistema de informação Web utilizando o REST por HTTP e a 

outra utilizando WebSocket. Os sistemas que utilizam WebSocket são capazes de processar mais 

mensagens em uma determinada faixa de tempo em comparação aos sistemas que são baseados 

no protocolo HTTP, dessa forma aumentando a vazão de informação que o sistema é capaz de 

processar. 

 

Figura 2. Gráfico obtido em matéria no sítio planet.jboss.org, que realiza comparação entre o WebSocket e 

a arquitetura REST utilizando o protocolo HTTP em relação aos números de mensagens enviadas. 

Adaptado da fonte: REST vs WebSocket Comparison and Benchmarcks, 2014 
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Tabela 1. Tabela obtida em matéria no sítio planet.jboss.org, que realiza comparação entre o WebSocket e 

a arquitetura REST utilizando o protocolo HTTP em relação aos números de mensagens enviadas.

 

Adaptado da fonte: REST vs WebSocket Comparison and Benchmarcks, 2014 

Outro problema do uso de WebSockets é que o seu cabeçalho não é extenso e o trabalho 

realizado por Fette e Melnikov (2011) mostra que somente estão disponíveis os métodos 

“OnOpen”, “OnMessage” e “OnClose”. Por isso, não é possível identificar que tipo de 

requisição é realizada através de uma URI, como é feito em aplicações RESTful com HTTP. 
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3. Arquitetura Proposta 

Neste capítulo será evidenciada a proposta da arquitetura desenvolvida ao decorrer 

deste trabalho. Esta, denominada “Front-end MVVM com API WebSocket”, teve inspiração e 

utilização de algumas das arquiteturas e tecnologias vistas na seção anterior, tal como a SOA, 

SPA e a MVVM, e visa uma resposta rápida e a implementação do SPA para diminuir o tempo 

de carregamento da página. 

A arquitetura é composta por dois módulos, onde a comunicação entre eles utiliza o 

protocolo WebSocket. O módulo responsável pela API WebSocket foi criado para implementar 

os conceitos do RESTful e criar um arcabouço que facilite a criação de novos Endpoints, onde 

segundo Endpoint Creation Overview ([s.d]), cada Endpoint contém um endereço no formato 

Identificador Uniforme de Recursos (URI) que indica onde encontrá-lo e uma ligação que 

especifica como o cliente pode se comunicar com o Endpoint. 

 Masinter, Hansen e Hardie (2006) especificam o que vem a ser URI: 

The Uniform Resource Identifier (URI) protocol element and generic syntax 
is defined by RFC 3986 [5].  Each URI begins with a scheme name, as defined 

by Section 3.1 of RFC 3986, which refers to a specification for identifiers 
within that scheme.  The URI syntax provides a federated and extensible 

naming system, where each scheme's specification may further RESTrict the 

syntax and semantics of identifiers using that scheme.  

3.1. Módulo API WebSocket 

O módulo da API WebSocket é uma implementação do paradigma SOA, onde as 

mensagens são trocadas no formato Notação de Objetos JavaScript (JSON), que é definido por 

Introducing JSON ([s.d.]): 

JSON (JavaScript Object Notation - Notação de Objetos JavaScript) é uma 
formatação leve de troca de dados. Para seres humanos, é fácil de ler e 

escrever. Para máquinas, é fácil de interpretar e gerar. Está baseado em um 
subconjunto da linguagem de programação JavaScript, Standard ECMA-262 

3a Edição -Dezembro - 1999. JSON é em formato texto e completamente 

independente de linguagem, pois usa convenções que são familiares às 
linguagens C e familiares, incluindo C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python 

e muitas outras. Estas propriedades fazem com que JSON seja um formato 

ideal de troca de dados. 

As mensagens são enviadas e recebidas através do método OnMessage do WebSocket. 

Para que uma mensagem seja trocada com a API é necessário primeiramente a abertura de uma 

conexão pelo método OnOpen. Esta conexão ficará aberta entre o cliente e servidor até o 

http://tools.ietf.org/html/rfc3986#section-3.1
http://javascript.crockford.com/
http://javascript.crockford.com/
http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
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momento em que não for mais necessário acessar os serviços do Endpoint, uma vez que todos 

os acessos em relação ao domínio em questão utilizarão a conexão acima. 

As regras de negócio dos domínios residem no módulo da API e as mensagens finais 

de sucesso e erro são comunicadas para o módulo Front-end MVVM por meio de propriedades 

chave-valor que estarão contidas na mensagem enviada. Ao ocorrer um erro grave, isto é, que 

não seja de regra de negócio, a comunicação entre o servidor e o cliente é fechada e, ao ser 

necessário realizar uma nova operação, uma nova conexão precisará ser aberta. Abaixo seguem 

as figuras 3, 4 e 5 que mostram os modelos de uma mensagem que é recebida e enviada pelo 

módulo API. 

 
Figura 3. Exemplo de uma mensagem recebida pelo módulo API WebSocket. 
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Figura 4. Exemplo de uma mensagem enviada pelo módulo API WebSocket quando ocorre um erro. 

 
Figura 5. Exemplo de uma mensagem enviada pelo módulo API WebSocket quando ocorre uma operação é 

criada com sucesso. 

Como pode ser visto na figura 3, através do valor da propriedade “method” da 

mensagem enviada, é possível informar ao Endpoint que operação precisa ser realizada, sendo 

possível os seguintes valores: “create”, “update”, “delete”, “get” e “findAll”.  

Na figura 6 são exibidos os conceitos e regras apresentados anteriormente, como 

também pode ser visto que a classe RESTfullEndpoint é genérica e que os Endpoints criados a 
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estendem. Esta fornece aos Endpoints métodos que facilitam a sua criação e estabelece padrões 

de comunicação ao estabelecer a forma de retorno das mensagens. 

 

  

3.2. Módulo Front-end MVVM 

O módulo Front-end MVVM, como já evidenciado anteriormente, utiliza uma 

metodologia para dividir as tarefas pertencentes à visão da aplicação e toda a parte de interação 

do usuário. Pode-se ver na figura 7 que através de requisições feitas à camada visão-modelo, 

inicia-se uma comunicação assíncrona com a camada modelo por meio do protocolo 

WebSocket, no qual é permitida uma única conexão aberta por domínio, sendo esta contínua até 

que não seja mais necessária. Mediante o estabelecimento da conexão, o modelo de dados 

acessa os serviços da API, concluindo ou não a busca de certa informação. Logo após o retorno 

da mensagem, ela ativa eventos para atualizar as informações da visão. 

Figura 6. Comunicação cliente-servidor utilizando uma arquitetura API WebSocket com a segregação entre 

os Endpoints.  
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Vale a pena ressaltar que a página foi carregada complemente apenas uma única vez e 

que somente pequenos trechos dela sofrem modificações, o que traz à tona o real propósito 

desta arquitetura aplicada ao Front-end. 

 

Figura 7. Model View View-Model (MVVM) 

Adaptado da fonte: GOVIND, 2014  
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4. Aplicação Prática da Arquitetura 

4.1. Apresentação do RentRoll 

O sistema RentRoll é um sistema piloto que visa ajudar os usuários a controlar seus 

investimentos de uma forma agradável e com a adoção das melhores práticas de interação 

humano-computador e tecnologias que permitam a comunicação com dados em tempo real. 

O projeto foi construído para ser acessado pelo navegador como uma aplicação Web 

de página única, utilizando a arquitetura Front-end MVVM com API WebSocket para controlar 

o acesso e fazer comunicação entre o servidor e o cliente. Além disso, na navegação da interface 

do usuário, utilizou-se o conceito do MVVM, implementado neste caso pelo Angular JS. 

Utilizou-se o servidor de aplicação Web, Apache Tomcat Embedded, para facilitar a 

infraestrutura do projeto, sendo desnecessários instalações, configurações e tarefas de 

implantação. 

A aplicação, atualmente, possui um módulo de login, um de cadastro de usuários e um 

de comunicação via WebSocket. Abaixo seguem as telas do sistema que representam as 

funcionalidades citadas: 

 

Figura 8. Tela de login do sistema piloto (RentRoll) 
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Figura 9. Tela de cadastro de usuários do sistema piloto (RentRoll) 

4.2. Características de implementação 

Seguindo o conceito apresentado no capítulo 3 desta monografia, dividiu-se o projeto 

em dois módulos distintos.  

O módulo API utilizou a linguagem JAVA em sua versão 8. Para facilitar a 

configuração da aplicação, utilizou-se o arcabouço Spring Boot versão 1.8 

(http://projects.spring.io/spring-boot/) por meio do Maven 3, que provê um fácil acesso às 

configurações de segurança por meio do Spring Security, as configurações de banco de dados 

e servidor de aplicação. Sendo que foram usados o servidor Tomcat Embedded 8, no intuito de 

criar servidores que realizam implantações automaticamente e o MySQL 5.5 para manter o 

banco de dados do sistema. 

Com o objetivo de mostrar mais características da implementação, será exibido na 

Figura 10, o diagrama de classes deste estudo piloto. 

http://projects.spring.io/spring-boot/
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Figura 10. Diagrama de Classes 

O módulo Front-end, como visto anteriormente, utiliza o arcabouço Angular JS e com 

ele é possível gerir como as informações de uma página serão carregadas, sem a necessidade 

de realizar novas requisições de páginas completas. É possível criar marcações para definir 

como o padrão MVVM irá substituir os conteúdos dentro das respectivas seções no sistema. Na 

figura 11 a seguir, é mostrado um exemplo destas marcações. 

 

Figura 11. Marcações dos atributos do Angular JS nos elementos HTML 
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Além deste arcabouço, foi utilizado o Bootstrap para lidar com a parte da concepção 

do design responsivo da página, permitindo que esta se adapte a diferentes tipos de resoluções 

e conceda ao usuário uma melhor experiência de navegação. Em adição, o desenvolvimento 

realizado neste arcabouço é feito apenas com a linguagem de marcação (HTML) e estilos 

(CSS). (“HTML5 - Responsive Web Design”, 2011) 

Para gerenciar as dependências de arquivos estáticos, foi utilizado o Bower, uma 

ferramenta desenvolvida pela equipe da rede social Twitter, no qual é possível manter e 

atualizar todos os arquivos (bibliotecas, subprojetos e afins) referenciados no projeto. 

4.3. Passos da implementação  

Primeiramente foi necessário implementar as classes que representassem o recebimento 

(figura 3) e a resposta de uma mensagem (figuras 4 e 5), chamadas de Solicitation e Reply. 

Após esta etapa, foi preciso criar a classe RESTfulEndpoint com extensão de 

TextWebSocketHandler do pacote org.springframework.WebSocket.handler e que contém o 

método handleTextMessage, que, por sua vez, controla o envio e recebimento de respostas do 

WebSocket. Este método necessita de dois parâmetros, sendo um do tipo WebSocketSession do 

pacote org.springframework.Web.socket e o outro do tipo TextMessage, que pertence ao mesmo 

pacote. A partir do método getPayLoad da classe TextMessage, é possível retornar o valor 

contido na mensagem recebida, ou ainda, a partir do método sendMessage da classe 

WebSocketSession, enviar uma nova mensagem. 

A classe RESTfulEndpoint ainda precisou conter métodos que facilitassem a conversão 

das mensagens no formato JSON para objetos Java e de objetos Java para o formato JSON. A 

partir desta conversão, foi possível manipular a propriedade method e assim encaminhar para o 

método ou classe corretos de acordo com o valor da propriedade, uma vez que são esperados 

por padrão os valores get, create, update, delete, find e findAll. 

Usando os passos acima, é possível implementar a base desta arquitetura, ou ainda 

adaptar para outra linguagem de programação. 

4.4. Vantagens e desvantagens da arquitetura Front-end MVVM com API WebSocket 

A questão a ser debatida neste tópico, refere-se à demonstração das vantagens e das 

desvantagens do uso de uma arquitetura “Front-end MVVM com API WebSocket” em projetos 

de sistemas Web e a reflexão sobre o que deve-se desenvolver primeiro para que haja uma ótima 

coesão entre o desenvolvimento dentro do escopo e a diagramação a ser mostrada ao usuário? 

API ou o Front-end?  
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Uma arquitetura “Front-end MVVM com API WebSocket” numa aplicação consistirá 

em um Front-end consumindo serviços providos por uma API. No caso em questão, o Front-

end irá utilizar o modelo MVVM – Model View View-Model, que pode ser visto na figura 5, 

implementado, por exemplo, pelo Angular JS. (GOVIND, 2014). A API pode ser desenvolvida 

em qualquer linguagem ou até em múltiplas linguagens, sendo o mais importante a forma como 

será feita a comunicação entre elas e os módulos interligados. Elas podem utilizar o formato 

REST ao invés do SOAP para a comunicação, utilizando o JSON no formato de mensagens 

trocadas por meio do protocolo WebSocket. Na figura 12 é exibido um exemplo de mensagem 

no formato JSON. (RICHARDSON; RUBY, 2008) 

 
Figura 12. Exemplo de uma mensagem no formato JSON 

É observado que pelo motivo da API ser desenvolvida separadamente do Front-end, 

cria-se uma camada a qual pode ser implementada em qualquer linguagem. Isto nos permite 

flexibilidade com o modelo, pois o Front-end se adapta à API. A conclusão à qual fora obtida 

durante a prática do desenvolvimento de uma arquitetura deste tipo é que desenvolver a API 

primeiro e depois construir a interface de interação do usuário com o serviço oferecido torna o 

processo de construção menos favorável às alterações. Logo, ao se criar um serviço e depois 

planejá-lo e mapeá-lo para a interface, ocorrerão menos correções, de modo que o tempo antes 

gasto nisto poderá ser utilizado em outras atividades do projeto. 

Antes de citar as vantagens e desvantagens da arquitetura, é importante ressaltar 

algumas características negativas do padrão MVC. Nele as regras de negócio ficam restritas à 

codificação e não são compartilhadas entre outras aplicações, tornando-o “engessado”. Isto 

inviabiliza a reutilização de código e dos serviços, sendo necessário reimplementá-los para que 

se tornem disponíveis em outras. 

Devido a isso, as vantagens da arquitetura proposta neste trabalho são feitas pela 

superação dos pontos negativos vistos anteriormente. Com a separação das obrigações, define-



28 

 

se que as regras de negócio ficam na API, o que possibilita o compartilhamento dela e viabiliza 

as práticas de reutilização de código. Por outro lado, com a mudança do paradigma de 

desenvolvimento e por ainda ser pouco conhecida, há pouca oferta de aprendizado. Outra 

desvantagem conhecida está relacionada ao esforço de se implantar um serviço de segurança, 

onde o tráfego de mensagens JSON deve ser criptografado antes de ser enviado, pois há o risco 

delas serem interceptadas durante a comunicação. 
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5. Conclusão 

 A abordagem mostrada nessa monografia visa melhorar e propor uma nova arquitetura 

de sistemas. Embora o uso desta arquitetura não resolva todos os problemas enfrentados no 

desenvolvimento de novos sistemas, ela permite criar aplicações que requeiram uma resposta 

em tempo real e possibilita a segregação de tarefas, pois cada módulo pode ser desenvolvido 

por equipes e em tempos diferentes, além de ainda permitir a interoperabilidade de aplicações, 

através do uso dos conceitos de SOA, uma vez que uma API pode ser desenvolvida em qualquer 

linguagem de programação.  

Na elaboração da aplicação estudo piloto, a arquitetura se mostrou bem viável, contudo 

desenvolver uma forma de utilizar os conceitos da arquitetura RESTful com o protocolo HTTP 

em uma arquitetura utilizando o protocolo WebSocket foi um grande desafio e o principal 

produto e objetivo deste trabalho.  

Uma nova abordagem de implementar uma arquitetura SOA utilizando um protocolo 

mais leve, que oferece uma maior velocidade e capacidade de tráfego, é bem interessante e traz 

um grande benefício de performance a desenvolvimento de aplicações. Contudo, é aconselhável 

ter cautela, uma vez que esta arquitetura não se encontra em um estágio maduro, sendo 

necessários que ocorram melhorias e definições no quesito segurança, tanto do ponto de vista 

do protocolo, quando da arquitetura proposta. 

Ainda assim, a arquitetura proposta não se adequa a todos os novos desenvolvimentos 

de aplicações, uma vez que é necessário investigar primeiro o seu propósito. Aplicações que 

requerem uma navegação baseada em workflow são melhor criadas utilizando a arquitetura 

MVC, o que não retira a necessidade de a aplicação consumir algum tipo de serviço, que, neste 

caso, pode-se valer da arquitetura proposta para desenvolver estes serviços e consumi-los. 
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7. Anexos 

7.1. Anexo 1 - Módulo de comunicação WebSocket para o lado do cliente, utilizado no 

estudo piloto. 
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7.2. Anexo 2 - Modelo Físico do Banco de dados, utilizado no estudo piloto 

 


