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Abstract. This paper presents the implementation of a web services proxy 

generator for the Haskell functional language. Its purpose is to free Haskell 

programmers from low-level implementation details when building 

applications that consume services offered through the Web. The generator 

architecture, as well as implementation experiences resulting from the specific 

web services access/proffer model, are detailed. The final purpose is to show 

that Haskell and functional languages in general can be effectively used to 

implement distributed components and applications, interacting with services 

implemented in different languages and/or platforms. 

 

Resumo. Este trabalho apresenta a implementação de um gerador de proxies 

de web services para a linguagem funcional Haskell. Seu objetivo é abstrair 

detalhes de implementação de baixo-nível aos programadores dessa 

linguagem para a construção de aplicações consumidoras de serviços 

disponibilizados na Web. A arquitetura do gerador, assim como experiências 

de implementação resultantes do modelo específico de acesso/oferta a web 

services são detalhadas. A intenção final é mostrar que Haskell e linguagens 

funcionais em geral podem ser consideradas alternativas viáveis para a 

implementação de aplicações e componentes distribuídos, interagindo com 

serviços implementados em diferentes linguagens e/ou plataformas. 

1. Introdução 

Apesar de ser relativamente recente, a tecnologia web services destaca-se como um dos 
principais focos de atenção e discussão na área de sistemas distribuídos e de 
Tecnologias da Informação em geral. Essa tecnologia tem se mostrado extremamente 
promissora na área de aplicações Web, por permitir a comunicação e integração de 
aplicações desenvolvidas sob as mais diversas plataformas e linguagens. Como 
conseqüência, é possível observar uma grande atenção por parte da indústria de 
software ao tema, como é o caso de empresas como Sun e Microsoft e seus 
investimentos nas plataformas J2EE [6] e .NET [7], respectivamente. 

 Por outro lado, é percebido que as oportunidades oferecidas por web services 
ainda estão subexploradas em relação a linguagens funcionais. Apesar de linguagens 
deste tipo já incorporarem alguns dos benefícios encontrados na programação orientada 
a objetos [11], o paradigma atualmente mais utilizado [9], e também apresentarem 
algumas vantagens quando comparadas a outros paradigmas (maior concisão, elegância, 



  

poder de abstração e lazy evaluation, entre outros [11]), é reconhecido que linguagens 
funcionais possuem também uma série de restrições. O isolamento das linguagens 
funcionais em relação à integração com outras linguagens e tecnologias é um dos 
principais fatores que limitam sua adoção para solucionar problemas em diversas áreas 
de aplicação [12]. Embora alguns esforços venham sendo realizados com o objetivo de 
superar tal deficiência, como a integração às tecnologias COM [8], Java [15], .NET [16] 
e OpenGL [5], por exemplo, não se observa nenhum trabalho nesse sentido em relação a 
web services. 

Acreditamos, portanto, que o caráter ubíquo e universal das recentes tecnologias 
da Internet para a comunicação entre aplicações, como XML, SOAP e web services, é a 
principal chave para situar linguagens funcionais, mais especificamente a linguagem 
Haskell [2], como opções concretas para a implementação de aplicações e componentes 
distribuídos. A abordagem apresentada consiste na criação de um gerador de proxies de 
web services para a linguagem Haskell, permitindo que aplicações desenvolvidas nessa 
linguagem possam fazer uso de serviços implementados em outras 
linguagens/plataformas e disponibilizados na Web através da tecnologia de web 

services. Ao detalhar as experiências de implementação vivenciadas, este trabalho 
representa, adicionalmente, uma contribuição a outros projetos que também pretendam 
simplificar o consumo de web services para outras linguagens1. 

 As próximas seções deste artigo estão estruturadas conforme descrito a seguir. A 
seção 2 oferece uma introdução aos principais conceitos que definem web services. A 
seção 3 explica a utilização do gerador do ponto de vista do usuário, enquanto a seção 4 
detalha a abordagem de implementação utilizada. A seção 5, por fim, apresenta 
conclusões e aponta direcionamentos futuros deste trabalho. 

2. Compreendendo Web Services 

Web services incorporam as vantagens de duas tecnologias anteriores: padrões de 
comunicação web e servidores de aplicação, que utilizam os conceitos de computação 
orientada a serviços (Service Oriented Computing). Partindo destes princípios, web 

services têm como base um conjunto de padrões abertos, incluindo XML, SOAP, 
WSDL e UDDI, controlados pelo World Wide Web Consortium (W3C) [13]. Esses 
quatro componentes-chave constituem a base da tecnologia e são descritos brevemente a 
seguir: 

• XML (eXtensible Markup Language) é uma linguagem que padroniza estruturas 
de dados, constituindo o elemento principal de web services por permitir a 
formação de dados para troca de mensagens entre aplicações; 

• WSDL (Web Services Description Language) é uma linguagem baseada em 
XML que descreve os dados e serviços oferecidos por um web service; 

• SOAP (Simple Object Access Protocol) é o protocolo de transporte utilizado na 
troca de dados entre o provedor e o consumidor de um web service; 

• UDDI (Universal Description and Discovery of Information) é um registro no 
qual web services podem ser publicados e pesquisados. 

                                                
1 O gerador de proxies implementado, assim como mais detalhes do projeto, podem ser encontrados em 
http://www.cin.ufpe.br/~haskell/hwsproxygen. 



  

 A Figura 1 ilustra como essas tecnologias se relacionam: quando um provedor 
deseja disponibilizar um serviço para consumidores, ele o descreve através de WSDL e 
registra o serviço, opcionalmente, em um catálogo UDDI. O catálogo passa então a 
manter referências para o descritor WSDL e para o serviço. Quando um consumidor 
deseja utilizar um serviço, ele realiza uma pesquisa no UDDI para encontrar um serviço 
que atenda a suas necessidades, obtendo a descrição WSDL do serviço e o ponto de 
acesso ao mesmo. O consumidor usa o descritor WSDL, por fim, para construir uma 
mensagem SOAP com a qual irá se comunicar com o serviço. Caso o consumidor já 
conheça a URL de endereço do descritor WSDL do web service, como é o caso 
assumido neste trabalho, a etapa de busca através de um catálogo UDDI pode ser 
ignorada.  

 

UDDI WSDL 

Web Service Consumidor 

Aponta para  
o serviço 

SOAP 

Encontra  
serviço 

Aponta para  
o descritor 

Descreve o  
serviço 
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Figura 1. Relação entre os componentes-chave da tecnologia web services 

 A partir da descrição apresentada, pode-se notar que, partindo de especificações 
WSDL e serviços de comunicação SOAP, é possível disponibilizar a tecnologia web 

services a praticamente qualquer linguagem de programação, sendo necessária a 
existência de dois elementos fundamentais: um proxy que permita a correta 
interpretação do serviço disponibilizado (possivelmente gerado a partir da especificação 
WSDL) e um módulo de comunicação SOAP, que possibilite a troca de mensagens 
neste formato. 

3. Utilizando o Gerador 

O gerador de proxies implementado consiste em um executável de linha de comando. O 
usuário deve invocá-lo passando como parâmetro a URL do descritor do web service 
(arquivo WSDL) e o local em que o proxy será gerado. Por exemplo, para gerar no 
diretório corrente (“.”) o proxy de um web service chamado Calculator, hospedado 
em uma máquina chamada TestServer, o comando a ser executado seria algo como: 

hwsproxygen.exe http://TestServer/Calculator/Calculator.asmx?WSDL . 

 Como saída, o gerador de proxies cria vários módulos Haskell, cada um definido 
em um arquivo de extensão .hs. Um desses módulos expõe a interface do proxy gerado e 
deve ser importado pelo programador Haskell. No exemplo acima, esse módulo se 
chamaria Calculator e estaria definido no arquivo Calculator.hs. Os demais módulos 
gerados são usados internamente pelo gerador e dizem respeito à comunicação HTTP 



  

com o servidor em que o web service está hospedado e à implementação de operações 
de marshalling/unmarshalling [19] necessárias. Esses módulos auxiliares, portanto, 
serão sempre os mesmos, independentemente de qualquer invocação do gerador de 
proxies. O módulo que expõe a interface, entretanto, é o único que tem seu conteúdo 
variável, de acordo com o web service indicado pelo programador. 

 A título de ilustração, a Figura 2 apresenta o relacionamento entre os diversos 
módulos de uma aplicação Haskell após a geração de proxies para web services 
hipotéticos intitulados Banco, Relogio e Calculadora. Cada função exposta pelos 
módulos Haskell Banco.hs, Relogio.hs e Calculadora.hs corresponde a um serviço (web 

method) disponibilizado pelos web services. 
 

 
Figura 2. Relação entre módulos Haskell após geração de proxies 

 Suponha que o web service Banco oferece um serviço de nome getConta, que 
recebe um valor correspondendo a um saldo, como entrada, e retorna uma conta que 
possui esse saldo, como saída. Para o programador Haskell consumir o serviço 
getConta, bastaria importar o módulo Banco.hs gerado e chamar normalmente uma 
função Haskell de nome getConta, como mostra a Figura 3. Apesar dessa função 
invocar um serviço hospedado na Internet, o programador Haskell a utiliza como se ela 
estivesse definida localmente, sem precisar, em nenhum momento, implementar código 
de comunicação. 

 
 

 

 

Figura 3. Exemplo de aplicação que consome o proxy gerado, implementada pelo 
programador Haskell 

4. Abordagem de Implementação 

Uma vez entendido o que acontece após a invocação do gerador de proxies 
implementado e como consumi-lo, resta compreender sua lógica de processamento 
interno e sua arquitetura. Basicamente, o fluxo de execução do gerador pode ser 
dividido em duas etapas: 

import Banco 

 

    main :: IO  () 

    main  =  do 

        z <- getConta 0.0 
        putStrLn  ("Conta com saldo zerado:  " ++ show z) 



  

1. A montagem de uma estrutura intermediária de código a partir da descrição 
WSDL do web service; 

2. A conversão dessa estrutura intermediária em código Haskell a ser finalmente 
consumido pelo programador. 

 A linguagem escolhida para a implementação do gerador foi C# [10], umas das 
linguagens da Plataforma .NET, por questões de produtividade e da existência de uma 
rica API que lida com conceitos de web services. Entretanto, o processo de 
implementação do gerador não ficou restrito apenas a essa linguagem, visto que foi 
necessário a utilização da própria linguagem Haskell para a implementação dos 
módulos utilizados internamente pelos proxies após o processo de geração. 

A estrutura intermediária, implementada por uma classe de nome ProxyModel, 
é o resultado de um mapeamento entre a descrição WSDL do web service e elementos 
de linguagens de programação (funções, tipos de dados, etc.). A classe que implementa 
essa estrutura, assim como as demais classes da arquitetura do gerador, são apresentadas 
em seu Digrama de Arquitetura, exibido na Figura 4. A classe Orchestration é a 
responsável por obter da rede a estrutura XML correspondente ao descritor WSDL, 
construir um ProxyModel e invocar o método CreateModule, da classe Generator, 
que mapeará a estrutura intermediária em código Haskell e criará os arquivos 
necessários. A hierarquia de classes que inicia em WSType, por fim, é utilizada pela 
estrutura intermediária para representar os diferentes tipos de dados expostos por web 

services (como enumerações, listas ou tipos primitivos, por exemplo). 

As subseções a seguir apresentam detalhes específicos do processo de 
implementação do gerador. 

4.1. Comunicação HTTP através de Haskell 

A implementação da comunicação entre uma aplicação cliente e um servidor que 
hospeda um web service se baseou nos módulos Haskell Browse e HTTP, recentemente 
implementados por Bringert & Gray [3]. Esses módulos permitem a criação de pacotes 
HTTP e o envio dos mesmos a um servidor, disponibilizando a resposta obtida. A 
comunicação é realizada através de sockets, acessíveis na linguagem Haskell através de 
um módulo padrão da linguagem, intitulado Network. 

 Como os módulos Browse e HTTP não suportam o protocolo SOAP, fez parte 
do escopo deste trabalho a extensão dos mesmos para a incorporação deste protocolo. 
Felizmente, essa extensão mostrou-se bastante pontual e não apresentou maiores 
dificuldades, consistindo apenas da adição de um novo tipo de cabeçalho para pacotes 
HTTP (SOAPAction) e a implementação de uma função para a construção de uma 
requisição SOAP parametrizada. A assinatura dessa função é apresentada a seguir: 

buildSoapRequest :: URI -> String -> String -> Request 

 Tanto o tipo do primeiro parâmetro (URI) quanto o tipo de retorno (Request), 
são tipos algébricos de dados [4], estando o primeiro definido no módulo Networking 
e, o segundo, no módulo HTTP. Os demais parâmetros são strings que correspondem ao 
valor a ser atribuído ao cabeçalho SOAPAction do pacote HTTP e ao corpo do pacote 
HTTP, que obrigatoriamente deve estar no formato XML. 



  

 
Figura 4. Diagrama de Arquitetura do gerador de proxies 

 O módulo Haskell SoapHttpClientProtocol, um dos principais módulos 
gerados após a invocação do gerador de proxies implementado, é o consumidor dos 
módulos Browser e HTTP. Ele contém a lógica de criação de pacotes HTTP de acordo 
com a especificação SOAP e realiza requisições ao servidor, extraindo adequadamente a 
resposta obtida. A principal função de SoapHttpClientProtocol é invokeWS, cuja 
assinatura é apresentada abaixo: 

invokeWS :: String       -- endereço do web service 

         -> String       -- web method a ser invocado 

         -> String       -- conteúdo do cabeçalho SOAPAction 

         -> String       -- namespace do web service 

         -> [Parameter]  -- lista de parâmetros do web method 

         -> String       -- nó xml que conterá o valor de resposta 

         -> IO String    -- resposta, ainda como string 

 O tipo Parameter é um tipo sinônimo, equivalente a uma tupla de strings que 
representa o nome e o valor de um parâmetro. O nome do parâmetro é necessário 
porque ele é utilizado para montar o nó XML responsável por encapsular o valor do 
parâmetro. 



  

 Os parâmetros de invokeWS foram definidos como conseqüência do que é 
esperado para a construção de um pacote HTTP, no formato SOAP, para a invocação de 
um web service. É importante observar que invokeWS é um método interno, utilizado 
apenas pelos proxies gerados, havendo módulos de mais alto-nível à disposição do 
programador Haskell, como será discutido a seguir. 

4.2. Mapeamento WSDL/Haskell 

Documentos WSDL, que descrevem os serviços oferecidos por um web service, são 
elaborados no formato XML. Desse modo, é necessária a elaboração de um 
mapeamento entre o conteúdo desse XML e a linguagem-alvo na qual o proxy será 
implementado. Esta subseção apresenta alguns dos mapeamentos entre o formato XML 
de descritores WSDL e a linguagem Haskell. Cabe ressaltar que esse mapeamento é 
facilitado pela estrutura intermediária ProxyModel, já apresentada anteriormente e que 
será ignorada nesta subseção por questões de simplificação. 

 O mapeamento dos tipos primitivos utilizados em web services definidos pela 
W3C [13] não apresentou maiores dificuldades, visto que a linguagem Haskell possui a 
maioria dos tipos comumente utilizados em linguagens de programação. Desse modo, o 
tipo string da W3C foi mapeando no tipo String de Haskell, o tipo int foi mapeado 
em Int e assim por diante. Uma observação diz respeito ao tipo long, não existente na 
linguagem Haskell. Em seu lugar, foi utilizado o tipo Integer da linguagem, que 
corresponde a um valor inteiro sem limite superior. 

 Além de tipos primitivos, web services também suportam tipos definidos pelo 
usuário para tipo de parâmetros ou de retorno de um web method. Enumerações, como a 
exibida na Figura 5, são um exemplo. Uma variável cujo tipo é uma enumeração pode 
assumir apenas um dos valores da enumeração em um dado momento. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Exemplo de enumeração exposta em WSDL 

 A abordagem escolhida para a conversão de enumerações definidas dessa 
maneira para a linguagem Haskell correspondeu à utilização de tipos algébricos com 
múltiplas alternativas, conforme mostra a Figura 6. É importante observar que o tipo 
criado deriva das classes Read e Show de Haskell. Isto é necessário para que valores 
desse tipo possam ser facilmente convertidos de/para strings, o que ocorre na 
geração/leitura do XML presente no corpo de pacotes HTTP de requisição e resposta. 

 

 

 

<s:simpleType name="Orientacao"> 

    <s:restriction base="s:string"> 

        <s:enumeration value="Norte"/> 

        <s:enumeration value="Sul"/> 

        <s:enumeration value="Leste"/> 

        <s:enumeration value="Oeste"/> 

    </s:restriction> 

</s:simpleType> 



  

 

 

 

Figura 6. Conversão da enumeração exposta em WSDL para Haskell 

 Um descritor WSDL também pode especificar tipos complexos de dados, isto é, 
tipos formados pela combinação de outros tipos. Por exemplo, uma classe Cliente, 
contendo como atributos acessíveis o nome do cliente (string) e sua idade (int), seria 
tipicamente exposta em WSDL conforme mostra a Figura 7. 

Figura 7. Exemplo de tipo complexo exposto em WSDL 

 A abordagem escolhida para a conversão de tipos complexos definidos dessa 
maneira para a linguagem Haskell correspondeu à utilização de tipos algébricos com 
apenas uma alternativa, mas com vários campos rotulados, conforme mostra a Figura 8. 

 

 

 

 

Figura 8. Conversão de tipo complexo exposto em WSDL para Haskell 

 Há a possibilidade de um tipo complexo exposto em WSDL não conter 
elementos filhos (<complexType/>). Nesse caso, esse tipo complexo é convertido 
para Haskell ainda como um tipo algébrico que possui apenas uma alternativa, mas sem 
nenhum campo. Por exemplo, uma classe XYZ que não contém atributos visíveis seria 
convertida em Haskell para data XYZ = XYZ. 

 Nada impede, adicionalmente, que um tipo complexo contenha como elemento 
um outro tipo complexo. Por exemplo, uma classe Conta pode conter um objeto da 
classe Cliente como atributo. Felizmente, a linguagem Haskell não oferece restrições 
quanto à utilização de tipos algébricos como campo de um outro tipo algébrico, sendo 
esta a abordagem utilizada. Entretanto, observou-se um aumento na complexidade da 
conversão de um tipo algébrico nesse formato para XML, e vice-versa. 

 Listas também são suportadas em WSDL. Por exemplo, a Figura 9 apresenta um 
tipo complexo de nome Banco que contém como elementos (atributos) uma lista de 
Contas. 

data Orientacao 

            = Norte 

            | Sul 

            | Leste 

            | Oeste 
            deriving (Read, Show) 

<s:complexType name="Cliente"> 

    <s:sequence> 

        <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="nome"  

                type="s:string"/> 

        <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="idade"  

                type="s:int"/> 

    </s:sequence> 
</s:complexType> 

data Cliente = Cliente {            

     nome :: String, 

          idade :: Int 

} deriving (Show) 



  

Figura 9. Exemplo de lista exposta em WSDL 

 Como listas ou arrays são mecanismos suportados pela maioria das linguagens 
de programação da atualidade, como Haskell, este mapeamento não apresentou 
dificuldades, como mostra a Figura 10. Entretanto, foi necessário lidar com um nível de 
indireção a mais no WSDL ocasionado pela introdução de listas, visto que um tipo 
intermediário que representa a lista (ArrayOfConta) foi adicionado à descrição 
WSDL. 

 

 

 

Figura 10. Conversão de lista exposta em WSDL para Haskell 

 Por fim, uma vez definido o mapeamento entre os diversos tipos de dados 
descritos em WSDL para a linguagem Haskell, resta apresentar como a estrutura de um 
módulo Haskell é criada pelo gerador de proxies a partir de WSDL. 

 Para cada web service descrito por um documento WSDL, é gerado um único 
módulo Haskell. O nome do módulo Haskell é inferido a partir do atributo name do nó 
service presente no documento WSDL. O mapeamento de web methods para Haskell, 
por sua vez, também é bastante direto e intuitivo. Cada operação apresentada no 
documento WSDL, que corresponde a um web method, é convertido para uma função 
do módulo Haskell a ser gerado. Uma observação importante é que o primeiro caractere 
do nome da operação precisa ser convertido para minúsculo, devido a uma restrição 
imposta por Haskell. Esta observação também se aplica ao nome dos campos dos tipos 
algébricos de dados gerados (Figura 8). 

 Vale ressaltar, entretanto, que os nomes de métodos e de atributos são utilizados 
sem modificações para a construção do XML esperado/enviado pelo servidor 
hospedeiro do web service. Desse modo, apesar do gerador de proxies disponibilizar 
para o programador Haskell nomes com iniciais minúsculas, os nós XMLs 
construídos/recebidos utilizam os nomes originais definidos em WSDL. 

4.3. Convertendo de/para XML 

Uma vez que a utilização de web services implica na criação e interpretação de 
documentos XML, é necessário que o gerador de proxies converta, em tempo de 
execução, os valores dos parâmetros de um web method para string e os encapsule 

<s:complexType name="Banco"> 

   <s:sequence> 

      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="conta"  

               type="s0:ArrayOfConta"/> 

   </s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:complexType name="ArrayOfConta"> 

   <s:sequence> 

      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Conta"  

               nillable="true" type="s0:Conta"/> 

      </s:sequence> 
</s:complexType> 

data Banco = Banco { 

          conta ::  [Conta] 
}  deriving (Show) 



  

através de tags XML. Do mesmo modo, é necessário extrair de um XML de resposta a 
string que representa o resultado da invocação de um web service e, por fim, converter 
essa string para o tipo esperado por quem iniciou a chamada. 

 A implementação das funções básicas read e show para tipos primitivos e 
enumerações, disponíveis a partir do módulo Prelude de Haskell, facilitaram esse 
trabalho. Enquanto a função read converte uma string em um outro tipo de dados, a 
função show realiza o trabalho inverso. Entretanto, três observações cabem neste 
momento: 

• Caso a função show seja a aplicada a um valor que já é uma string, a string 
resultante conterá o caractere de aspas-duplas (“) em seu início e também no seu 
fim. Do mesmo modo, show aplicada a um valor do tipo Char retorna uma 
string que começa e termina por aspas simples (‘). Como aspas não são 
esperadas para a definição de valores no XML de web services, mesmo que 
esses valores sejam do tipo Char ou String, o gerador de proxies necessitou 
identificar os casos em que é necessário remover aspas eventualmente 
indesejadas. 

• Ao lidar com valores do tipo Char, web services utilizam o formato Unicode. 
Desse modo, o gerador de proxies necessitou gerar código que realiza a 
conversão entre valores Char de Haskell para Unicode e vice-versa, o que foi 
possível através da utilização das funções básicas ord e chr, respectivamente. 

• A aplicação da função read a uma string representando um booleano falha caso 
a mesma seja iniciada por letra minúscula (true ou false). Dessa forma, é 
necessário ao gerador converter strings desse tipo para que iniciem com letra 
maiúscula (True e False). 

 Apesar do uso das funções read e show ter se mostrado adequado em tipos 
primitivos e enumerações, outros tipos complexos, contudo, demandaram uma 
abordagem diferente. Uma nova interface chamada XmlSerializable foi definida no 
módulo SoapHttpClientProtocol e, para cada tipo algébrico gerado a partir de 
tipos complexos definidos em WSDL (à exceção de enumerações), foi criada uma 
implementação dessa interface, que define dois métodos: toXml, que deve realizar a 
conversão do tipo algébrico para uma string em formato XML, e fromXml, que deve 
implementar o caminho inverso. O gerador de proxies, portanto, encarrega-se de 
identificar, de acordo com o tipo do valor a ser convertido de/para para XML, se uma 
implementação dos métodos da interface XmlSerializable deve ser gerada e 
invocada. 

 A título de ilustração, seja Conta o tipo algébrico definido de acordo com a 
Figura 11. Ela contém como atributos seu saldo (Double) e seu cliente (que 
também é um tipo algébrico). 
 

 

 

 

Figura 11. Definição do tipo algébrico Conta 

data Conta = Conta { 

      cliente :: Cliente, 

      saldo :: Double 
} deriving (Show) 



  

 A implementação da função toXml gerada é exibida na Figura 12. As funções 
xmlTagStart e xmlTagEnd, definidas em SoapHttpClientProtocol, são funções 
auxiliares para a geração de nós XML. É interessante observar que o conteúdo dos nós-
filhos do XML do tipo algébrico Conta é obtido de maneira diferente para o saldo e 
para o cliente: como o atributo cliente também é um tipo algébrico (que não é 
enumeração), a função toXml é invocada. Por outro lado, como saldo se trata de um 
tipo primitivo, apenas show é chamado2. 

Figura 12. Implementação de  toXml para o tipo algébrico Conta 

 A implementação do método fromXml, por sua vez, é um pouco mais complexa, 
visto que é necessário construir o tipo algébrico resultante (que pode ser formado, 
inclusive, por outro tipo algébrico). A implementação de fromXml para o tipo algébrico 
Conta é apresentada na Figura 13. 

Figura 13. Implementação de  fromXml para o tipo algébrico Conta 

 Cada campo do tipo algébrico resultante é extraído individualmente do XML de 
resposta. A função getNodeValues, definida em SoapHttpClientProtocol, é uma 
função auxiliar que extrai o conteúdo de um nó XML, sendo passado o nome do nó 
como parâmetro. Como mais de um nó com o nome informado pode estar presente no 
XML, getNodeValues retorna uma lista, e não apenas um único valor. Entretanto, 
como espera-se que no XML de resposta exista apenas um único valor correspondente a 
um campo do tipo algébrico, a função head é aplicada para extrair o primeiro (e único) 
elemento da lista retornada. Por fim, dependendo do tipo de dados do campo cujo valor 
se deseja extrair do XML, uma função é chamada. No caso de saldo, cujo tipo 
(primitivo) é Double, a função read é invocada. No caso de cliente, por sua vez, a 
função fromXml é chamada, dado que cliente é um tipo algébrico de dados. 

4.4. Geração da Função Principal a ser Invocada pelo Programador Haskell 

Seja GetConta um web method implementado em C# e definido na classe Banco, 
contendo a seguinte assinatura: 

                                                
2 Na implementação real do gerador, a função show não é chamada, e sim uma outra função que invoca 
show e verifica se existem aspas indesejáveis (subseção 4.3). A função show foi mantida no exemplo 
por questões de simplicidade. 

toXml conta  = 

          (xmlTagStart "cliente") ++ (toXml (cliente conta))    

       ++ (xmlTagEnd "cliente") ++ (xmlTagStart "saldo") 
       ++  (show  (saldo conta)) ++ (xmlTagEnd  "saldo") 

fromXml str = conta 

   where 

      conta = Conta  { 

              cliente   =  contaCliente, 

              saldo     =  contaSaldo   

      } 

      contaCliente = fromXml $ head $ getNodeValues str "cliente" 
      contaSaldo   = read    $ head $  getNodeValues str  "saldo" 



  

public Conta GetConta(double saldo) 

 Conforme apresentado anteriormente, após a invocação do gerador de proxies 
implementado, um módulo Haskell de nome Banco será gerado, contendo a definição 
do tipo algébrico Conta, sua implementação da interface XmlSerializable e, por 
fim, uma função de nome getConta a ser utilizada pelo programador Haskell. A 
implementação dessa função é apresentada na Figura 14. 

Figura 14. Implementação da função Haskell getConta 

 O primeiro ponto importante a ser observado na implementação gerada diz 
respeito à assinatura da função: dado que a invocação ao web service em algum 
momento envolve operações de IO (input/output), a função gerada no proxy sempre 
retornará um tipo IO, como esperado [1]. 

 O corpo da função, por sua vez, executa duas etapas distintas: na primeira, os 
parâmetros esperados para a função invokeWS são processados e a mesma é então 
invocada. Os valores definidos na cláusula where são obtidos a partir da descrição 
WSDL do web service. Cabe ressaltar que zip é uma função básica de Haskell e 
permite a junção de duas listas em uma. No caso, ela é utilizada para agrupar o nome e o 
valor dos parâmetros do web method a ser chamado. 

 Em seguida, é aplicada uma função ao resultado obtido a partir de invokeWS 
(que ainda é uma string), que depende do tipo de retorno esperado. No exemplo da 
Figura 14, fromXml é invocado, devido ao fato de Conta ser um tipo algébrico. Caso o 
retorno da função fosse IO Double ou IO Int, por exemplo, read seria a função 
chamada. Entretanto, caso o tipo a ser retornado fosse uma lista, uma função um pouco 
mais complexa seria aplicada à string resultante. Por exemplo, se o web method 
retornasse uma lista de contas, o código gerado seria: 

return $ (\xml -> map fromXml (getNodeValues xml "Conta")) strResult 

5. Conclusões 

Apesar de web services estarem alinhados com os conceitos de multi-plataforma e 
multi-linguagem, observou-se que o XML schema que define a estrutura de descritores 
WSDL é excessivamente flexível, permitindo diferentes extensões e interpretações. 
Dessa forma, o conteúdo de instâncias WSDL distintas, mas de um mesmo web service, 
que tenham sido criadas por ferramentas diferentes (como o Microsoft Visual Studio 

getConta :: Double -> IO Conta 

getConta saldo = do 

     strResult  <-  invokeWS  uriStr  name  action  namespace   

                    parameters  response 

     return  $  fromXml  strResult  

     where 

           uriStr = "http://localhost/TesteWS/Banco.asmx"  

           name = "GetConta" 

           action = "http://tempuri.org/GetConta" 

           namespace = "http://tempuri.org/" 

           parametersValue = [(show saldo)] 

           parametersName = ["saldo"] 

           parameters = zip  parametersName  parametersValue 
           response = "GetContaResult"    



  

.NET [20] ou o Borland JBuilder [21]), pode variar bastante. Isso dificulta o trabalho de 
qualquer gerador de proxies de web services, pois é necessário haver a capacidade de 
realizar uma interpretação genérica do WSDL, independente de sua fonte. Esta primeira 
versão do gerador é integralmente compatível apenas com web services gerados pela 
ferramenta Visual Studio .NET, embora faça parte do escopo principal de futuras 
versões a eliminação desta limitação. 

 À parte do problema acima descrito, pôde-se constatar que a implementação do 
gerador ocorreu de maneira bastante natural, visto que o modelo de acesso e oferta a 
serviços conseguiu ser mapeado de maneira intuitiva para a linguagem Haskell. Para os 
projetos que desejem criar geradores de proxies de web services para outras linguagens, 
recomenda-se cautela nas especificidades da linguagem-alvo, como algumas restrições 
de sintaxe apresentadas na seção 4 para o caso de Haskell. 

 A arquitetura do gerador de proxies foi elaborada de maneira bastante reusável, 
sendo necessária apenas a modificação de seu back-end para permitir a geração de 
código para outra linguagem-alvo. Dessa forma, uma evolução natural deste trabalho 
seria uma extensão para outras linguagens-alvo, possivelmente pertencentes a outros 
paradigmas de programação. Acreditamos que esta extensão também se dará de forma 
natural, visto que o gerador não se baseia em especificidades da linguagem Haskell 
(pelo contrário, ele utiliza conceitos de Haskell comuns a diversas outras linguagens, 
como tipos primitivos, listas, estruturas de dados com campos aninhados, funções, etc.). 
 Um trabalho menos relacionado, porém igualmente interessante, consistiria na 
implementação de um provedor de web services para a linguagem Haskell, que poderia 
ser baseado em um servidor Web para Haskell já existente [14] ou em um servidor com 
suporte a ASP.NET [17], que hospedaria código resultante da compilação de Haskell 
para .NET [18]. Isso daria continuidade ao objetivo de situar Haskell como uma 
alternativa concreta para a implementação de aplicações e componentes distribuídos, 
abrindo caminho a outras linguagens funcionais. 
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