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Abstract. With the emergence and popularization of the internet, there have
been several changes in the profile of consumer buying were affected. Electro-
nic systems that provide commerce services or products, has been growing a lot
in recent years, managing these applications has become a rather complex task
due to the tsunami of information sent and received by such systems. The mid-
dlewares are responsible for managing the resources and services that will be
made available for these and other services commonly used on the internet. The
purpose of this paper is to present a detailed study of the architectures for the
development of mathematics in electronic commerce and negotiation systems.

Resumo. Com o surgimento e a popularização da internet, houve diversas
mudanças no perfil de compra dos consumidores foram afetadas. Sistemas
eletrônicos que fornecem o comércio de serviços ou produtos, vem crescendo
muito nos último anos, gerenciar estas aplicações se tornou uma tarefa bas-
tante complexa, devido ao tsunami de informações enviadas e recebidas por
tais sistemas. Os middlewares, são os responsáveis por gerenciar os recursos
e serviços que serão disponibilizados para estes e outros serviços comumente
utilizados na internet. O propósito deste trabalho é apresentar um estudo deta-
lhado sobre as arquiteturas abordadas para o desenvolvimento de middlwares
em sistemas eletrônicos de comércio e negociação.

1. Introdução
O número de comércios eletrônicos disponı́veis na internet vem aumentando drastica-
mente a cada ano, gerando assim um grande aumento no número de produtos e serviços
oferecidos na internet [2]. Entretanto para que uma venda/compra seja efetuada é ne-
cessário cumprir uma série de requisitos, como, por exemplo, prazo de entrega, preço,
condições de pagamento, garantia do serviço ou produto.

Quando algum desses requisitos não é atendido a saı́da mais comum é a
negociação, pela qual criamos e realizamos acordos e concessões, consequentemente
conseguimos com que o serviço ou produto, se torne algo que está dentro dos requisi-
tos mı́nimos para concluir um negócio, gerando assim benefı́cios para ambas as partes
envolvidas [3]

Middlewares são aplicações especı́ficas desenvolvidas para fornecer serviços para
diferentes classes de aplicativos como serviços de banco de dados distribuı́dos, processa-
mento de dados distribuı́dos / transações de objetos e serviços especializados para celula-
res e multimı́dia, efetuando o gerenciamento e suporte para localizar recursos, comunicar-
se com servidores, corrigir falhas, e monitorar o desempenho [1].



Diante do conteúdo exposto, este trabalho de conclusão de curso está organizado
da seguinte maneira: a seção 2 apresenta os objetivos do trabalho; a seção 3 explica os
procedimentos metodológicos que serão utilizados nesta pesquisa; a seção 3 apresenta
o cronograma de produção do trabalho proposto; e por último, a seção 4 apresenta as
contribuições e resultados esperados deste trabalho.

2. Objetivos

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo estudar as arquiteturas abordadas
para o desenvolvimento de middlwares em sistemas eletrônicos de comércio e negociação

3. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Inicialmente, para se atingir os objetivos propostos nesse documento, será realizado um
levantamento bibliográfico sobre as arquiteturas de middlewares aplicadas nos sistemas
de negociação e comércio eletrônico.

Após realizar a primeira etapa será feito um estudo mais aprofundado de cada
arquitetura descoberta na primeira pesquisa, visando identificar as suas respectivas carac-
terı́sticas, assim como as vantagens e desvantagens.

Em seguida será realiza uma comparação com cada uma delas, tentando assim
definir quais arquiteturas possuem uma implementação mais abrangente para os diversos
tipos de requisitos.

E por fim, os resultados obtidos com a comparação de cada uma das arquiteturas
serão escritas em um relatório final de forma simples e clara, apresentando as vatanges,
desvantagens e usabilidade de cada uma delas em diferentes escopos de negociações.=

4. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Levantamento bibliografico;
2. Estudo sobre as arquiteturas de middleware para sistemas de negociação;
3. Estudo sobre os requisı́tos de avaliação dos middlewares;
4. Avaliar a implementação e eficiência das arquiteturas implementadas;
5. Analisar e comparar os dados obtidos;
6. Escrever o TCC

Tabela 1. Cronograma de Execuo
mai jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x x x x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x x x
Atividade 6 x x



5. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com este trabalho espera-se conseguir uma direção para futuras linhas de pesquisa, forne-
cendo uma rica comparação entre os mais diversos tipos de arquiteturas de middlewares.
Também espera que este trabalho seja um ponto de referência para as pessoas que desper-
tarem interesse de adquirir mais conhecimento sobre a área.

6. Espaço para assinaturas

Londrina, 04 de Maio 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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