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Resumo 

 

O crescimento constante do volume da informação gerada ou processada nas organizações 

leva ao aparecimento de diversos problemas relacionados com a sua gestão. A par deste crescimento 

têm sido desenvolvidos sistemas que facilitam a gestão da informação que maioritariamente encontra-

se em suporte papel, cujo objectivo é manter, organizar e disponibilizar a informação em formato digital.  

Os Sistemas de Gestão Documental (SGD) são encarados como cruciais na evolução das or-

ganizações, permitindo a automatização de processos que contribui para a redução dos custos asso-

ciados, trabalho humano, tempo de ciclo dos mesmos e fluxos de informação em papel.  

Este trabalho enquadra-se na problemática da interoperabilidade aplicada ao sistema de gestão 

documental edoclink. O edoclink é uma solução integrada que se encaixa no domínio de um SGD, 

abrangendo a gestão de todo o ciclo de vida dos documentos, desde a captura e indexação, passando 

pela gestão de acessos e controlo de versões, até ao seu arquivo final ou eliminação. 

O presente projecto tem como objectivo dotar o sistema edoclink de uma plataforma de serviços 

desenhada para a interoperabilidade entre sistemas de gestão de conteúdos, concretamente o CMIS 

(Content Management Interoperability Services). 

 

Palavras-chave: Sistemas de Gestão Documental; Interoperabilidade; edoclink; CMIS (Content Mana-

gement Interoperability Services 
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Abstract 

 

The constant growth of the volume of generated or processed information in organizations leads 

to the occurrence of several problems related to their management. Along with this growth, have been 

developed systems that facilitate information management, which mostly lies on paper, whose goal is 

to maintain, organize and make the information available in digital format. 

Document Management Systems (DMS) are seen as crucial in the organizations's evolution, 

allowing the automation of processes which contribute to the reduction of associated costs, human la-

bor, workflow cycle time and information flows into paper. 

This work is part of the problem of interoperability applied to edoclink document management 

system. Edoclink is an integrated solution that fits in the field of a DMS, covering the management of 

the entire document life cycle, from its capture and indexing, through access management and version 

control, to its final file or removal.  

This project aims to give the edoclink system a services platform designed for interoperability 

between content management systems, particularly the CMIS (Content Management Interoperability 

Services). 

 

 

Keywords: Document Management Systems; Interoperability; edoclink; CMIS (Content Management 

Interoperability Services) 

 

 

  



viii 

  



ix 

 

Índice 

 

Agradecimentos ................................................................................................................................................. iii 

Resumo ............................................................................................................................................................... v 

Abstract ............................................................................................................................................................ vii 

Índice ................................................................................................................................................................. ix 

Lista de figuras ................................................................................................................................................. xii 

Lista de tabelas ................................................................................................................................................ xiii 

Glossário de Siglas .......................................................................................................................................... xiv 

1. Introdução .................................................................................................................................................. 1 

1.1. Contexto ............................................................................................................................................ 1 

1.2. Enquadramento ................................................................................................................................. 2 

1.3. Problema e Objectivos ...................................................................................................................... 2 

1.4. Estrutura do documento .................................................................................................................... 3 

2. Trabalho relacionado ................................................................................................................................. 4 

2.1. Gestão de conteúdos .......................................................................................................................... 4 

2.2. Sistemas de Gestão Documental ....................................................................................................... 5 

2.3. Interoperabilidade ............................................................................................................................. 6 

2.4. Especificações e implementações relacionadas ................................................................................. 7 

2.4.1. WebDAV ...................................................................................................................................... 7 

2.4.2. Content Repository for Java .......................................................................................................... 8 

2.4.3. Serviço de exportação do MoReq2010 ......................................................................................... 8 

2.4.4. CMIS .......................................................................................................................................... 11 

2.5. Algumas ofertas no mercado ........................................................................................................... 11 

2.5.1. Alfresco....................................................................................................................................... 12 

2.5.2. EMC Documentum ..................................................................................................................... 13 

2.5.3. IBM FileNet ................................................................................................................................ 13 

2.5.4. Ms SharePoint ............................................................................................................................. 14 

2.5.5. Nuxeo .......................................................................................................................................... 14 

2.5.6. edoclink....................................................................................................................................... 15 

3. CMIS – Content Management Interoperability Services ......................................................................... 16 

3.1. Visão global .................................................................................................................................... 16 

3.2. Casos de Uso ................................................................................................................................... 17 

3.2.1. Repositório para Repositório (R2R) ........................................................................................... 17 

3.2.2. Aplicação para Repositório (A2R) .............................................................................................. 18 



x 

3.2.3. Aplicação para Múltiplos Repositórios (A2MR) ........................................................................ 18 

3.3. Modelo de Domínio ........................................................................................................................ 19 

3.4. Serviços ........................................................................................................................................... 23 

3.4.1. Serviços do repositório ............................................................................................................... 23 

3.4.2. Serviços de navegação ................................................................................................................ 23 

3.4.3. Serviços sobre os objectos .......................................................................................................... 24 

3.4.4. Serviços de classificação............................................................................................................. 24 

3.4.5. Serviços de pesquisa ................................................................................................................... 25 

3.4.6. Serviços de controlo de versões .................................................................................................. 25 

3.4.7. Serviços de gestão de relações .................................................................................................... 25 

3.4.8. Serviços de gestão de políticas ................................................................................................... 25 

3.4.9. Serviços ACL .............................................................................................................................. 26 

3.5. Protocolos de ligação ...................................................................................................................... 26 

3.5.1. RESTful AtomPub ...................................................................................................................... 26 

3.5.2. SOAP WebService ...................................................................................................................... 27 

3.5.3. RESTful Browser (JSON)........................................................................................................... 27 

4. Análise do problema ................................................................................................................................ 28 

4.1. O edoclink ....................................................................................................................................... 28 

4.1.1. Principais conceitos .................................................................................................................... 29 

4.1.2. Relação entre os principais conceitos ......................................................................................... 30 

4.1.3. Abordagens à interoperabilidade no edoclink ............................................................................. 31 

4.2. Tipos de objectos edoclink .............................................................................................................. 31 

4.2.1. Classe .......................................................................................................................................... 32 

4.2.2. Livro (Tipo de registo) ................................................................................................................ 32 

4.2.3. Documento .................................................................................................................................. 32 

4.3. Mapeamento de Tipos ..................................................................................................................... 32 

4.3.1. cmis:document ............................................................................................................................ 34 

4.3.2. cmis:folder .................................................................................................................................. 35 

4.3.3. f:edoc:[nome_classe] .................................................................................................................. 36 

4.3.4. cmis:secondary............................................................................................................................ 36 

4.3.5. s:edoc:[nome_livro] .................................................................................................................... 37 

4.4. Mapeamento de Propriedades ......................................................................................................... 38 

4.4.1. Propriedades dos objectos do tipo cmis:document ..................................................................... 38 

4.4.2. Propriedades dos objectos do tipo cmis:folder ............................................................................ 40 

4.4.3. Propriedades dos objectos do tipo f:edoc:[nome_classe] ............................................................ 40 

4.5. Limitações ....................................................................................................................................... 42 

5. Desenho e concretização .......................................................................................................................... 43 

5.1. Biblioteca NCMIS ........................................................................................................................... 44 



xi 

5.2. Evolução da biblioteca NCMIS ....................................................................................................... 45 

5.3. Arquitectura..................................................................................................................................... 47 

5.4. Ligação ao edoclink ........................................................................................................................ 48 

6. Validação ................................................................................................................................................. 49 

6.1. CMIS Workbench ........................................................................................................................... 49 

6.2. Demonstração .................................................................................................................................. 50 

6.2.1. Ligação do CMIS Workbench ao repositório ............................................................................. 50 

6.2.2. Tipos de objectos ........................................................................................................................ 52 

6.2.3. Explorar o repositório ................................................................................................................. 52 

7. Conclusões ............................................................................................................................................... 55 

7.1. Síntese e reflexão ............................................................................................................................ 55 

7.2. Trabalho futuro ................................................................................................................................ 57 

8. Bibliografia .............................................................................................................................................. 58 

Anexos .............................................................................................................................................................. 60 

A.1. Diagrama de classes do componente EdoclinkCMISProvider ........................................................ 60 

A.2. XML AtomPub do documento do serviço....................................................................................... 61 

A.3. XML AtomPub da definição do tipo f:edoc:conta .......................................................................... 63 

 

  



xii 

Lista de figuras  

 

Fig. 1. Relação entre Content Management, Document Management e Records Management ....... 4 

Fig. 2. Serviços da arquitectura MoReq2010 [13] ............................................................................. 10 

Fig. 3. Módulos da plataforma edoclink ............................................................................................ 15 

Fig. 4. Interface de serviços CMIS no acesso a diferentes sistemas [16] ........................................ 17 

Fig. 5. Caso de uso R2R [16] ............................................................................................................ 18 

Fig. 6. Caso de uso A2R [16] ............................................................................................................ 18 

Fig. 7. Caso de uso A2MR [16] ......................................................................................................... 19 

Fig. 8. Modelo de tipos de objectos e propriedades CMIS ............................................................... 21 

Fig. 9. Modelo de domínio CMIS ....................................................................................................... 22 

Fig. 10. Relação entre conceitos edoclink ........................................................................................ 30 

Fig. 11. Mapeamento de tipos de objectos edoclink - CMIS ............................................................. 33 

Fig. 12. Relação entre registo e documento no edoclink .................................................................. 42 

Fig. 14. Estrutura de implementação da biblioteca NCMIS .............................................................. 44 

Fig. 15. Classes da definição de tipos .............................................................................................. 46 

Fig. 13. Diagrama da arquitectura lógica do edoclink ....................................................................... 47 

Fig. 16. Componentes da camada de serviços CMIS ....................................................................... 48 

Fig. 17. Interface de Login do CMIS Workbench .............................................................................. 49 

Fig. 18. Interface de login do CMIS Workbench com os dados do repositório edoclink ................... 50 

Fig. 19. Informação do repositório..................................................................................................... 51 

Fig. 20. Definição dos tipos de objectos no CMIS Workbench ......................................................... 52 

Fig. 21. Consulta da raiz do repositório no CMIS Workbench .......................................................... 53 

Fig. 22. Conteúdo da pasta Conta .................................................................................................... 53 

Fig. 23. Consulta de documento no CMIS Workbench ..................................................................... 54 

 

 

 

  



xiii 

Lista de tabelas 

 

Tabela 1. Definição do tipo cmis:document ...................................................................................... 35 

Tabela 2. Definição do tipo cmis:folder ............................................................................................. 35 

Tabela 3. Definição dos tipos f:edoc:[nome_classe] ......................................................................... 36 

Tabela 4. Definição do tipo cmis:secondary ..................................................................................... 37 

Tabela 5. Definição dos tipos s:edoc:[nome_livro]............................................................................ 38 

Tabela 6. Mapeamento das propriedades base dos objectos do tipo cmis:document ..................... 39 

Tabela 7. Propriedades adicionais dos objectos cmis:document ..................................................... 40 

Tabela 8. Mapeamento das propriedades base dos objectos do tipo cmis:folder ............................ 40 

Tabela 9. Mapeamento das propriedades base dos objectos do tipo f:edoc:[nome_classe] ........... 41 

Tabela 10. Propriedades adicionais dos objectos do tipo f:edoc:[nome_classe] ............................. 41 

Tabela 11. Bibliotecas .NET disponíveis ........................................................................................... 43 

 

  



xiv 

 

Glossário de Siglas 

 

A2R   - Application to Repository  

A2MR   - Application to Multiple Repositories 

ACL   - Access Control List  

ACE   - Access Control Entries 

API   - Application Programming Interface  

BPML   - Business Process Modeling Language 

CMIS   - Content Management Interoperability Services 

CRUD   - Create, Read, Update, e Delete 

ECM   - Enterprise Content Management 

HTTP   - Hypertext Transfer Protocol 

INESC   - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores 

JCR   - Java Content Repository  

JSON   - JavaScript Object Notation 

METS   - Metadata Encoding and Transmission Standard  

MTOM   - Message Transmission Optimization Mechanism 

NCMIS   - .NET Content Management Interoperability Services 

OASIS   - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 

ODF   - Open Document Format  

PDF   - Portable Document Format 

R2R   - Repository to Repository 

REST   - Representational State Transfer 

SGD   - Sistemas de Gestão Documental 

SOA   - Service Oriented Architecture 

SOAP   - Simple Object Access Protocol 

URI   - Uniform Resource Identifier  

WebDAV  - Web Distributed Authoring and Versioning  

WSDL   - Web Services Description Language 

 

 

 



1 

 

1. Introdução 

Este capítulo introduz e descreve o tema deste trabalho e os objectivos a que se propõe cumprir. 

É apresentado o contexto do trabalho e o enquadramento em que se insere a sua execução. Por fim, 

é descrita a estrutura deste documento.  

1.1. Contexto 

O crescimento constante do volume da informação gerada ou processada nas organizações 

leva ao aparecimento de diversos problemas relacionados com a sua gestão. Como solução para o 

facto de esta informação se encontrar maioritariamente em suporte papel, criando notórios constrangi-

mentos à circulação e disponibilização da mesma, surgiram sistemas cujo objectivo seria manter, or-

ganizar e disponibilizar a informação em formato digital.  

Os Sistemas de Gestão Documental (SGD) são encarados como cruciais na evolução das or-

ganizações, permitindo a automatização de processos que contribui para a redução dos custos asso-

ciados, trabalho humano, tempo de ciclo dos mesmos e fluxos de informação em papel. Um SGD é 

hoje essencial para o aumento de produtividade de uma empresa, sendo poucas as grandes empresas 

que não têm um SGD implementado, havendo um leque bastante alargado de soluções disponíveis no 

mercado. 

Um SGD é, na verdade, uma parte dos sistemas de gestão de conteúdos empresariais, focado 

e especializado na gestão do tipo de conteúdo documental, respeitando os requisitos próprios associ-

ados às tarefas da sua gestão. Neste contexto, o conceito de documento refere não apenas documen-

tos textuais como geralmente os entendemos, mas também qualquer objecto digital, independente-

mente do formato, que tenha valor probatório ou informativo para a organização. 

Sendo um SGD mais uma peça que se insere no puzzle de sistemas que uma organização 

possui para suportar, apoiar e gerir os seus processos de negócio, torna-se crucial que este tipo de 

gestor de conteúdos consiga interagir de uma forma eficiente com os restantes sistemas da organiza-

ção. Neste sentido têm surgido especificações que pretendem normalizar as interacções com os ges-

tores de conteúdos, incrementando a sua interoperabilidade com os restantes sistemas de suporte a 

uma organização. O Content Management Interoperability Services (CMIS) é uma especificação de 

uma interface de serviços baseados em tecnologias web, com a finalidade de tornar interoperável um 

repositório de conteúdos, fornecendo-lhe um conjunto de operações normalizadas que permitem a ges-

tão e acesso aos objectos mantidos no repositório.  
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Ao obedecer a especificações normalizadas, um SGD consegue garantir a disponibilização dos 

mecanismos globalmente aceites como necessários à gestão dos documentos. Neste âmbito, a espe-

cificação de requisitos MoReq desempenha um papel bastante relevante ao sugerir um conjunto de 

recomendações e boas práticas que os sistemas de gestão documental devem cumprir. A especifica-

ção MoReq organiza os requisitos em módulos designados de serviços, permitindo a sua adopção 

parcial em função das necessidades de adaptação de cada sistema. No contexto da interoperabilidade 

entre sistemas, o serviço de exportação do MoReq possui especial relevo ao especificar um conjunto 

de requisitos que os sistemas de gestão documental devem cumprir nas tarefas de extracção e expor-

tação de documentos e respectivos metadados.  

1.2. Enquadramento 

Este trabalho enquadra-se na problemática da interoperabilidade aplicada ao sistema de gestão 

documental edoclink. O edoclink é uma solução integrada que se encaixa no domínio de um SGD, 

abrangendo a gestão de todo o ciclo de vida dos documentos, desde a captura e indexação, passando 

pela gestão de acessos e controlo de versões, até ao seu arquivo final ou eliminação. O núcleo do 

sistema é suportado em tecnologia Microsoft para ambiente web, possuindo diversos módulos que 

complementam as suas funcionalidades e o integram com outras aplicações. A solução é produzida, 

comercializada, implementada e mantida pela Link Consulting, SA, empresa portuguesa de Tecnolo-

gias de Informação, integrante do grupo AITEC, gestora de participações com origem no Instituto de 

Engenharia de Sistemas e Computadores (INESC). 

O desenvolvimento deste projecto decorreu na Link Consulting, em Lisboa, nas suas unidades 

que integram as equipas de desenvolvimento, suporte e projectos do sistema edoclink.  

1.3. Problema e Objectivos 

O sistema de gestão documental edoclink possui uma interface de serviços web proprietária, 

onde é exposta a grande maioria das funcionalidades que o sistema disponibiliza, baseada no modelo 

de negócio do sistema. Esta interface de serviços permite que aplicações terceiras possam interagir e 

integrar com o sistema edoclink, permitindo a automatização de tarefas que de outro modo teriam de 

ser realizadas pelos utilizadores em diferentes sistemas. Os processos de desenvolvimento de integra-

ções requerem tipicamente um período de aprendizagem, por parte das equipas terceiras envolvidas, 

sendo necessário um conhecimento prévio do modelo e conceitos de negócio da aplicação.  

No contexto do edoclink, este trabalho tem como objectivo dotar o sistema de uma plataforma 

de serviços desenhada para a interoperabilidade entre sistemas de gestão de conteúdos, concreta-

mente o CMIS (Content Management Interoperability Services). O CMIS tem como objectivo facilitar o 
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acesso e a troca de activos digitais entre diferentes sistemas, utilizando Web Services e interfaces Web 

2.0 sobre protocolos de Internet neutros e independentes do fornecedor dos sistemas envolvidos. As-

sim, é objectivo deste trabalho efectuar a análise da especificação CMIS e desenhar um modelo de 

mapeamento entre o seu modelo de dados e o modelo de dados do sistema edoclink, finalizando com 

a criação e implementação da solução técnica que disponibilize a nova interface no sistema. 

Adicionalmente, é objectivo complementar do presente trabalho, a verificação e utilização dos 

requisitos da norma MoReq2010 aplicados sobre a troca dos activos digitais através da interface de 

serviços CMIS. O MoReq2010 é uma especificação de requisitos para sistemas de gestão de docu-

mentos de arquivo, organizada de forma modular agrupando os requisitos em tipos de serviços centrais 

que estes sistemas devem respeitar. Desta forma pretende-se explorar a possibilidade de extensão do 

CMIS, enriquecendo a interface de forma a cumprir os requisitos do serviço de exportação do Mo-

Req2010. Este objectivo acabou por não ser atingido devido à escassez de tempo alocado ao projecto. 

1.4. Estrutura do documento 

Este documento encontra-se estruturado em oito capítulos, pelo que de seguida se descrevem 

os sete capítulos seguintes: 

 

O capítulo 2 apresenta o trabalho relacionado com o âmbito deste projecto, onde é feita uma 

análise aos principais conceitos e soluções existentes 

O capítulo 3 introduz e analisa do modelo de dados e serviços da especificação CMIS com 

algum detalhe 

O capítulo 4 apresenta a análise e solução do problema, focada no sistema edoclink. 

O capítulo 5 descreve o desenho da solução técnica da solução do problema. 

O capítulo 6 demonstra a validade da solução com recurso a um protótipo da solução técnica. 

O capítulo 7 expõe as conclusões com uma síntese reflectiva e trabalho futuro. 

O capítulo 8 finaliza com as referências bibliográficas. 
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2. Trabalho relacionado 

Esta secção aborda os principais conceitos relacionados e o estado-da-arte dos temas rele-

vantes para este projecto. O capítulo encontra-se dividido em 5 secções. A primeira secção é dedicada 

a uma breve descrição do que consiste a Gestão de Conteúdos. A segunda secção aborda a gestão 

documental. A terceira secção centra-se na definição da interoperabilidade. A quarta secção contempla 

as especificações e implementações relacionadas. A quinta secção enumera as principais ofertas no 

mercado dos sistemas de Gestão de Conteúdos existentes. 

2.1. Gestão de conteúdos 

O conceito de gestão de conteúdos inclui, entre outros, a gestão de conteúdos empresariais, 

conhecida como ECM – Enterprise Content Management. ECM foi definido pela AIIM1 como sendo o 

conjunto das estratégias, métodos e ferramentas utilizadas na captura, gestão, armazenamento, pre-

servação e distribuição de conteúdos e informação relacionados com os processos de negócio das 

organizações [1]. A Gestão Documental enquadra-se neste âmbito como sendo um subdomínio da 

gestão de conteúdos nas organizações, dedicado aos conteúdos documentais, sendo considerada a 

base dos gestores de conteúdos, fornecendo funcionalidades de controlo, capacidade de gestão e ar-

mazenamento de documentos. A Gestão Documental diferencia-se da Gestão de Conteúdos pelo valor 

probatório dos documentos que incorpora, no entanto, nada impede que possam partilhar regras e 

princípios comuns, adequando-as a cada caso [2].  

 

Fig. 1. Relação entre Content Management, Document Management e Records Management 

                                                           
1 AIIM - Association for Information and Image Management 

Content 
Management

Document 
Management

Records 
Management
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Ainda no âmbito da gestão de conteúdos, importa clarificar a definição de Gestão de Documen-

tos de Arquivo, em inglês Records Management, que segundo a norma ISO 15489-1:2001 é o “domínio 

da gestão responsável pelo controlo eficiente e sistemático da criação, recepção, manutenção, utiliza-

ção e eliminação dos documentos de arquivo (records), incluindo os processos para capturar, manter 

evidências e informação sobre as actividades e transacções de negócio, na forma de documentos de 

arquivo.” [3] 

 Um documento de arquivo, em inglês Record, é, segundo a definição anterior, um conteúdo 

possível de ser gerido. A norma ISO 15489-1:2001 e a norma portuguesa NP 4438-1:2005 definem-o 

como sendo a “informação produzida, recebida e mantida a título probatório ou informativo por uma 

organização ou pessoa, no cumprimento das suas obrigações legais ou na condução das suas activi-

dades de negócio.” [3] [4] 

Segundo as definições anteriores, os termos “documento de arquivo” e “documento” podem ser 

considerados equivalentes, uma vez que um documento corresponde a informação que é gravada so-

bre um determinado suporte, não necessariamente a título probatório mas com valor informativo para 

a pessoa ou organização.  

2.2. Sistemas de Gestão Documental 

A informação é um factor chave de sucesso de qualquer organização, sendo esta materializada 

em documentos que contêm o conhecimento adquirido ao longo da sua operação. Com o crescimento 

deste conhecimento, a sua gestão eficiente torna-se num processo complexo, pois o seu grande vo-

lume pode levar a grandes perdas de produtividade, devido aos elevados tempos de procura pela in-

formação pretendida e a recriação da mesma quando esta não é encontrada. Neste contexto surgem 

os sistemas de gestão documental, tendo como objectivo primário a facilidade de acesso à informação 

relevante no contexto dos diferentes processos de negócio das organizações. 

Um sistema de gestão documental pode ser definido como um software que pode ser utilizado 

para disponibilizar a informação correcta à pessoa certa no local e tempo necessários. Um sistema de 

gestão documental verdadeiramente útil, eficiente e produtivo deve focar-se nas necessidades e requi-

sitos dos consumidores da informação e não no seu autor. Estima-se que cerca de 80% da informação 

e conhecimento de uma organização se encontram armazenados nos seus documentos, de forma não 

estruturada, e apenas 20% sob formatos de armazenamento estruturados [5]. Este facto mostra-nos a 

importância que os sistemas de gestão documental desempenham na gestão da informação e conhe-

cimento das organizações. Uma organização que não veja esta importância, relegando para segundo 

plano a organização e gestão dos seus documentos, pode vir a ter problemas e constrangimentos 

graves quando confrontada com a necessidade de obter a informação certa para um determinado pro-

cesso de negócio.  
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A manutenção do valor probatório e informativo de um documento é um aspecto importante de 

um sistema de gestão documental, devendo este garantir a integridade e a durabilidade dos registos, 

através de mecanismos que promovam a segurança física e lógica, auditoria e rastreabilidade. 

2.3. Interoperabilidade 

A informação das organizações encontra-se tipicamente dispersa por vários sistemas de infor-

mação, quer sejam bases de dados bem estruturadas ou repositórios com diferentes tipos de conteú-

dos. Esta distribuição de conteúdos por diversos sistemas heterogéneos implica que a tarefa de inte-

gração dos seus dados seja complexa, envolvendo procedimentos árduos e de elevados custos. Neste 

cenário torna-se necessário optimizar os processos de integração entre os vários sistemas, levando ao 

conceito de interoperabilidade. 

Interoperabilidade é definida como a capacidade que diferentes sistemas de informação e apli-

cações possuem para comunicar entre si e trabalharem em conjunto, trocarem dados e utilizarem a 

informação trocada, quer no interior das organizações quer atravessando fronteiras organizacionais, 

sem necessidade de adaptação [6] [7]. 

Para que dois sistemas sejam considerados interoperáveis, como já referido anteriormente, es-

tes devem ser capazes de trocar e reutilizar dados, seguindo modelos e normas standard, apresen-

tando-os de forma correcta e perceptível aos seus utilizadores, mas mantendo e preservando o seu 

significado. 

A interoperabilidade pode ser classificada nos três seguintes níveis [8]: 

a) Interoperabilidade sintáctica ou técnica: capacidade de dois ou mais sistemas para co-

municarem e efectuarem troca de dados, garantindo a integração ao nível técnico, de 

infra-estruturas, meios de comunicação, transporte, armazenamento e representação 

de dados. Para a correcta comunicação entre os sistemas é fundamental o conheci-

mento e utilização de protocolos e formatos de comunicação normalizados. As normas 

que especificam o formato dos dados trocados, como o XML, são ferramentas cruciais 

para garantir a interoperabilidade sintáctica. [7] 

b) Interoperabilidade semântica: capacidade de interpretar automaticamente e manter o 

significado da informação trocada, sendo utilizável e perceptível pelos utilizadores dos 

diferentes sistemas. A semântica é conseguida com a inclusão de dados sobre a infor-

mação trocada, os metadados, que dotam esta informação de uma terminologia bem 

controlada, esquemas de dados, ontologias e taxonomias. Diferentes sistemas pos-

suem, em regra, esquemas de dados heterogéneos, não sendo possível estabelecer 

uma relação directa entre os seus modelos semânticos. Esta heterogeneidade pode 
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ser solucionada com a criação de um mapeamento conceptual entre os diversos mo-

delos, garantindo a interoperabilidade semântica. [9] [10] 

c) Interoperabilidade organizacional: capacidade de cooperação entre organizações e 

respectivas unidades organizacionais, de forma a atingir objectivos e benefícios co-

muns. A capacidade de coordenar e alinhar os processos de negócio e a arquitectura 

de informação dos diferentes agentes é essencial quando se pretende agregar um ser-

viço, do ponto de vista do seu consumidor. A interoperabilidade organizacional pode 

ser efectivada num serviço com o uso de arquitecturas orientadas a serviços (SOA), 

permitindo a descrição dos processos inter-organização com o uso de linguagens stan-

dard de definição de processos de negócio, por exemplo BPML (Business Process Mo-

deling Language). [11] 

 

2.4. Especificações e implementações relacionadas 

A interoperabilidade sintáctica e semântica é suportada em formatos normalizados, especifica-

dos, aceites e implementados por todos os intervenientes que pretendam ser interoperáveis. Para que 

diversos sistemas se tornem interoperáveis, estes devem efectuar as trocas de dados e informação 

utilizando as normas adequadas ao âmbito e domínio em que se inserem. 

As secções seguintes identificam as especificações mais relevantes para a interoperabilidade 

em sistemas de gestão de conteúdos, com o objectivo de normalizar o acesso aos conteúdos armaze-

nados e geridos nos seus repositórios. 

2.4.1. WebDAV 

Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) foi a primeira norma estabelecida na área 

da gestão de conteúdos, publicada em Fevereiro de 19992, sendo suportada pela maioria dos sistemas 

de gestão de conteúdos. O WebDAV é um conjunto de extensões ao Hypertext Transfer Protocol 

(HTTP) que permitem a criação, edição e gestão colaborativa do conteúdo presente num servidor web, 

tornando esse servidor num suporte com capacidades remotas de leitura e escrita de dados. [12] 

O WebDAV é tipicamente utilizado para o mapeamento de drives de forma a aceder ao conte-

údo do repositório a partir de exploradores de ficheiros, como o Windows Explorer ou o Mac Finder. O 

principal problema desta abordagem de acesso reside na impossibilidade de utilizar diversos recursos 

do repositório, como a possibilidade de obter ou editar metadados adaptados especificamente, gerir as 

                                                           
2 RFC2518 - http://tools.ietf.org/html/rfc2518  

http://tools.ietf.org/html/rfc2518
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versões do documento, a granularidade dos acessos, as relações entre documentos ou a pesquisa de 

documentos para além da navegação pelo repositório. 

2.4.2. Content Repository for Java 

O Java Content Repository (JCR) é uma API normalizada para acesso a repositórios. A norma 

começou a ser desenhada pela comunidade Java em 2002, publicando a primeira versão em 2005 

(JSR-170)3 e uma segunda em 2009 (JSR-283)4. O objectivo do JCR é disponibilizar um vocabulário 

comum para acesso ao repositório de conteúdos, permitindo uma redução da complexidade associada 

às interfaces de integração proprietárias dos fornecedores de sistemas de gestão de conteúdos. O JCR 

permite que uma aplicação possa utilizar a API para acesso bidireccional a conteúdo armazenado e 

gerido em diferentes repositórios, abstraindo-se das suas funcionalidades específicas. 

A norma JCR tem sido suportada essencialmente pela comunidade Java, com apoio de alguns 

fornecedores, não tendo conseguido realmente sair do domínio desta tecnologia, excluindo gestores 

de conteúdos como o Drupal ou o SharePoint.  

2.4.3. Serviço de exportação do MoReq2010 

O MoReq2010 é uma especificação de requisitos para sistemas de gestão de documentos de 

arquivo, publicada em Maio de 2011 pelo DLM Forum5. A especificação pretende fornecer um conjunto 

modular de requisitos simples e de fácil compreensão, para que possa ser adaptado e aplicado em 

diferentes tipos de organizações com modelos de informação divergentes [13].  

A especificação do MoReq2010 é composta por conjuntos de requisitos associados a cada um 

dos módulos, correspondendo a serviços. Entende-se por serviço a capacidade de realizar tarefas que, 

no seu conjunto, constituem uma funcionalidade coerente tanto do ponto de vista da entidade que o 

fornece como da que o solicita. Cada serviço pode estar ligado a um ou mais módulos adicionais re-

presentativos do tipo de ambiente que se pretende implementar [2]. Para além do conjunto de serviços 

específicos, o MoReq2010 prevê que a especificação possa ser estendida de forma a abranger áreas 

funcionais especializadas de diferentes sectores ou mercados.  

O MoReq2010 orienta a sua arquitectura segundo as seguintes motivações:  

a) O Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo pode integrar-se com as aplicações 

já existentes na organização, usadas para criar e capturar documentos, sem ter neces-

sidade de qualquer interface específica com o utilizador, recorrendo a uma Application 

                                                           
3 JSR 170 - https://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=170  
4 JSR 283 - https://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=283 
5 http://dlmforum.eu/ 
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Programming Interface (API) que permite essa integração com os outros sistemas de 

informação. 

b) Os sistemas compatíveis com MoReq2010 podem executar as mesmas acções desde 

que consigam aplicar esquemas de classificação, regras de acesso e de retenção dos 

documentos 

c) Ao migrar um Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo deve ser possível obter 

toda a informação relativa ao que aconteceu com os registos do sistema de origem. Um 

sistema compatível com o MoReq2010 tem de permitir a identificação unívoca de cada 

tipo de objecto, agregações, políticas de retenção e eventos ocorridos sobre os objec-

tos. 

Na arquitectura do MoReq2010, o conjunto de serviços considerados essenciais para o funcio-

namento do sistema de gestão de documentos é o seguinte: 

 Serviço de Sistema – conjunto de funcionalidades básicas comuns a todos os servi-

ços, necessárias para a execução dos mesmos, segundo um modelo orientado para a 

gestão do ciclo de vida dos documentos. 

 Serviço de Utilizadores e Grupos – conjunto de funcionalidades destinadas a garantir 

a capacidade para identificar os utilizadores e definir os grupos a que pertencem 

 Serviço de Perfis – modelo de referência orientado para o estabelecimento do con-

junto de funcionalidades que definem as regras de acessibilidade e utilização, relativas 

às funções que cada utilizador ou grupo pode executar, bem como às entidades a que 

pode aceder. 

 Serviço de Classificação – conjunto de funcionalidades que garantem a capacidade 

de gerir e aplicar planos de classificação documental. 

 Serviço de Registo de Documentos – constitui o elemento distintivo e agrupa o con-

junto de funcionalidades essenciais para a gestão documental, através das quais for-

maliza a fase de captura dos documentos, permitindo a sua organização através da 

gestão das agregações. Este serviço constitui o módulo central que não pode ser par-

tilhado com outros sistemas. 

 Serviço de Metadados – modelo de referência orientador da definição do conjunto de 

dados informativos da definição de cada um dos objectos existentes no sistema. 
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 Serviço de Selecção e Eliminação – conjunto de funcionalidades que garantem a ca-

pacidade de cumprir os prazos de conservação e o destino final, decorrentes das polí-

ticas de avaliação documental expressas na Tabela de Selecção de Documentos. 

 Serviço de Retenção – conjunto de funcionalidades que garantem a implementação 

das políticas necessárias à salvaguarda e preservação dos documentos, de acordo 

com exigências administrativas ou legais. 

 Serviço de Pesquisa – conjunto de funcionalidades que permitem a recuperação da 

informação e o acesso aos objectos digitais, assim como aos respectivos metadados. 

 Serviço de Exportação – conjunto de funcionalidades que conferem aos sistemas a 

capacidade de exportar registos para outros sistemas de gestão de documentos, man-

tendo os metadados associados e as propriedades relativas à integridade, autentici-

dade, fiabilidade, confidencialidade e usabilidade (interoperabilidade tecnológica e se-

mântica). 

 

Fig. 2. Serviços da arquitectura MoReq2010 [13] 

Para o MoReq2010, a interoperabilidade entre sistemas de gestão documental é conseguida 

quando existe a possibilidade de se migrarem documentos, e todos os respectivos elementos de me-

tadados, entre sistemas sem que haja qualquer perda de informação. 
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Cada documento, contido e gerido por um sistema de gestão documental, possui um determi-

nado contexto dado pelos seus metadados, lista de controlo de acessos, eventos, entidades relaciona-

das, como uma agregação, a sua classificação e a política de retenção. Quando se procede à exporta-

ção do documento de um sistema e importação noutro sistema, todo o seu contexto deve acompanhar 

a operação, permitindo uma transferência sem perdas de informação e mantendo a integridade de 

todos os dados.  

Na exportação completa de uma entidade podem fazer parte do seu contexto outras entidades 

adicionais que, segundo a especificação, devem ser igualmente exportadas. A especificação define 

com detalhe quais as entidades periféricas que devem acompanhar a exportação de um objecto, pre-

vendo a possibilidade de limitar este grupo de entidades de modo a que não cresça demasiado. O 

MoReq2010 é acompanhado por um formato padrão XML que deve ser utilizado para a exportação das 

entidades e do seu contexto. 

2.4.4. CMIS 

O CMIS (Content Management Interoperability Services) é uma especificação desenvolvida e 

mantida por um comité técnico da OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards) que inclui a representação de fabricantes de soluções ECM, como a EMC, IBM, Microsoft, 

Alfresco Software, Oracle, entre outros. Esta especificação pretende impulsionar interfaces de serviços 

Web e de tecnologia baseada em Web 2.0, de forma a tornar aplicações interoperacionais em infra-

estruturas híbridas constituídas por plataformas de ECM de diversos fabricantes. 

A especificação CMIS define um modelo de domínio comum e um conjunto de serviços expos-

tos sobre três protocolos de ligação (SOAP, RESTful AtomPub e RESTful JSON) servindo diferentes 

tipos de aplicações cliente.  

Segundo a especificação, uma interface CMIS é desenhada para se posicionar no topo das 

interfaces programáticas existentes nos sistemas de gestão de conteúdos. Não se destina a descrever 

como as funcionalidades específicas devem ser implementadas no âmbito de cada gestor de conteú-

dos, nem pretende expor exaustivamente todas as capacidades de um repositório na interface CMIS. 

Pelo contrário, é objectivo da especificação definir um conjunto genérico e universal de funcionalidades 

de um sistema de gestão de conteúdos e um conjunto de serviços que as disponibilizam na interface. 

[14] 

2.5. Algumas ofertas no mercado 

O mercado possui hoje uma vasta oferta de sistemas de gestão de conteúdos, com diversas 

funcionalidades e características, sendo alguns destes apresentados nas secções seguintes.  
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2.5.1. Alfresco  

O Alfresco é uma plataforma open-source de gestão de conteúdos empresariais baseada em 

tecnologias Java e normas abertas, apresentando uma relativa aceitação devido à sua flexibilidade e 

simplicidade, risco reduzido, baixo custo de licenciamento e rápida implementação.  

O pacote Alfresco possui um conjunto de características orientadas às tarefas de gestão dos 

diversos conteúdos empresariais:  

 Gestão Documental  

 Gestão de Conteúdo Web  

 Colaboração  

 Repositório  

 CMIS (Content Management Interoperability Services)  

 Gestão de Documentos de Arquivo (Records Management)  

 Gestão de Imagens  

No Alfresco a Gestão de Documentos é conseguida através do alinhamento com ferramentas 

e funcionalidades familiares aos utilizadores. Estas características permitem que estes adoptem rapi-

damente o sistema para gerir os seus documentos. Sendo elas as seguintes:  

 Sistema virtual de ficheiros – substituindo as ―Network/Share Drives com uma mesma 

interface;  

 Parametrização de regras – permite a automação de processos manuais com regras 

idênticas às definidas em clientes de e-mail;  

 Procura simplificada – funcionalidade idêntica à de motores de busca tipo Google;  

 Extracção automática de metadados e categorização dos conteúdos;  

 Espaços Inteligentes – fornecem áreas de colaboração;  

 Suporte a um ciclo de vida transparente.  

O módulo de Gestão de Documentos de Arquivo (Records Management) foi desenhado com 

base na Especificação Americana DoD 5015.2. Esta vertente do Alfresco integra-se com o restante 

sistema, permitindo a captura e preservação de todos os conteúdos geridos por este. Este módulo 

possui as seguintes funcionalidades mais relevantes:  

 FilePlans – Tendo por objectivo a atribuição automática de características aos docu-

mentos, tais como, numeração, classificação, data de transferência ou destruição, ou 

outros relevantes. Normalmente os Documentos de Arquivo (Records) são agrupados 

segundo o seu FilePlan, sendo este visualizado como uma directoria;  
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 Drag and Drop a partir do Windows Explorer para um sistema de ficheiros, permitindo 

a captura automática (network share);  

 Conversão automática para formatos de preservação de longo prazo (ODF – Open Do-

cument Format e PDF – Portable Document Format);  

 Service Oriented Audit – Auditoria de todos os serviços invocados sob os Documentos, 

sendo associados a determinado workflow;  

 Exportação para arquivo;  

 Gestão de Ciclo de Vida automatizada baseada em tabelas de selecção e metadados 

associados ao “Record”. Esta é calculada no momento da captura, tendo por base o 

FilePlan onde este é associado.  

O alfresco foi um dos primeiros sistemas de gestão de conteúdos a incorporar uma interface de 

serviços CMIS, expondo um vasto leque de tipos de objectos geridos no seu repositório. 

2.5.2. EMC Documentum 

O Documentum é uma plataforma de gestão de conteúdos empresariais desenvolvida e man-

tida pela EMC Corporation. A plataforma disponibiliza as funcionalidades essenciais para a gestão de 

conteúdos e adopta a versão 1.0 da especificação CMIS, com uma arquitectura orientada a serviços, 

para a sua integração com variadas aplicações e repositórios. [15] 

2.5.3. IBM FileNet 

O gestor de conteúdos IBM FIleNet é uma solução transversal ao negócio de uma organização, 

capaz de colocar os conteúdos geridos no centro dos processos de negócio, desde a sua captura, 

consumo, colaboração, análise durante todo o seu ciclo de vida. A solução combina a gestão avançada 

de documentos com ferramentas de fluxo de trabalho, permitindo a automatização de tarefas e activi-

dades relacionadas com o conteúdo. O FileNet CM tem a capacidade de se integrar com várias aplica-

ções IBM e de terceiros, como o IBM Content Analytics ou o Microsoft Office e Microsoft SharePoint.6  

Entre as diversas características da plataforma, destacam-se os seguintes aspectos: 

 Fornece um único repositório de conteúdos corporativo  

O repositório possui serviços de federação de conteúdo para acesso centralizado a 

conteúdos e respectivos metadados do repositório IBM e de repositórios terceiros, uti-

lizando interfaces proprietárias ou interface de serviços CMIS. 

 Serviços de gestão de documentos  

                                                           
6 IBM FileNet: http://www-03.ibm.com/software/products/en/filecontmana 
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O sistema disponibiliza funcionalidades como controlo de versões dos documentos e 

controlo de acessos. Permite ainda a conversão e criação de PDF com configurações 

de segurança.  

 Entrega activa do conteúdo 

Os fluxos de trabalho permitem a execução de tarefas automatizadas, baseadas em 

eventos e regras de negócio, ficando completas com maior rapidez.  

 Integração com Ms Office e Ms SharePoint 

Permite o acesso aos conteúdos e fluxos de trabalho a partir do SharePoint e a nave-

gação pela estrutura do repositório dentro do Ms Office.  

 Suporte para colaboração e aplicações móveis 

O IBM FileNet possui uma implementação da versão 1.0 da especificação CMIS. 

2.5.4. Ms SharePoint 

O SharePoint é uma plataforma web, desenvolvida pela Microsoft, que integra características 

de gestão de conteúdos, gestão documental, portais intranet e extranet, sites web, colaboração, entre 

outras características.  

A plataforma SharePoint integra-se perfeitamente em todo o ecossistema Microsoft, sendo 

transparente para o utilizador funcionalidades como controlo de versões em documentos Ms Office, e 

navegação no conteúdo dos repositórios no Windows Explorer.  

Desde a sua versão 2013, o SharePoint integra uma implementação da versão 1.0 da especifi-

cação CMIS, disponibilizando o acesso aos conteúdos das suas document libraries mapeadas em re-

positórios CMIS distintos. O SharePoint expõe na interface CMIS objectos de tipos estendidos a partir-

dos tipos document e folder.  

2.5.5. Nuxeo 

Nuxeo fornece uma plataforma de gestão de conteúdos extensível e modular permitindo que 

sejam criadas e executadas facilmente aplicações de negócios. A plataforma Nuxeo oferece tecnolo-

gias modernas, um poderoso modelo de plug-ins e capacidades de extensão. O sistema possui pacotes 

de gestão de documentos, gestão de activos digitais e “Case Management”. 

A Nuxeo integrou o comité do CMIS desde a sua criação, ajudando à evolução da especifica-

ção. A plataforma possui suporte para a mais recente versão 1.1 do CMIS. 
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2.5.6. edoclink 

O edoclink é uma solução integrada de Gestão Documental e de suporte a processos de deci-

são, desenvolvida para ambiente Web e integrada com o Microsoft Office SharePoint Server. O edoclink 

assegura as actividades de registo e encaminhamento de documentos e também a gestão de proces-

sos internos, podendo recorrer a formulários electrónicos associados a encaminhamentos predefi ni-

dos. Com um elevado padrão funcional e facilidade de utilização, a sua implementação abrange a glo-

balidade da Organização, traduzindo-se num importante ganho em eficiência. A actual versão do edo-

clink apresenta um conjunto de funcionalidades que permitem cada vez mais dar resposta às necessi-

dades das Organizações. Com uma oferta modular, além da adopção dos conceitos do MoReq2, con-

templa um conjunto de módulos adicionais, nas áreas de BPMN, digitalização, assinaturas electrónicas, 

CRM, reporting e serviços on-line, que a tornam uma das mais completas ofertas nesta área. 

 

Fig. 3. Módulos da plataforma edoclink  
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3. CMIS – Content Management Interoperability Services 

Content Management Interoperability Services (CMIS) é uma interface de serviços que permite 

comunicar e interagir com um sistema de gestão de conteúdos (CMS) de uma forma normalizada. [14] 

As secções seguintes descrevem os aspectos gerais do CMIS, a sua importância, como surgiu e o 

modelo de dados e serviços que especifica. 

3.1. Visão global 

O CMIS surgiu da necessidade de integrar os diferentes sistemas de gestão de conteúdos exis-

tentes numa organização. É comum uma organização possuir múltiplos sistemas de gestão de conte-

údos, uma vez que estes conteúdos não se resumem apenas a documentos (Document Management), 

sendo também necessário gerir conteúdos multimédia (Digital Asset Management), workflows avança-

dos, conteúdos web (Web Content Management), entre outros diferentes tipos de conteúdo. Esta di-

versificação de sistemas ocorre porque um determinado ECM pode ser bom a gerir um tipo de conte-

údo, como por exemplo documentos, enquanto outro ECM poderá apresentar melhores características 

para outros tipos de conteúdo, como conteúdo web, tendo a organização a necessidade de possuir 

diferentes gestores de conteúdos. Cada ECM é dotado da sua própria API, implementada em tecnolo-

gias distintas e diferentes plataformas, fazendo com que as organizações acabem por possuir os seus 

gestores de conteúdos de forma isolada, sem integração, podendo levar a uma replicação dos conteú-

dos nos diferentes sistemas. A diversidade de APIs dos diferentes gestores de conteúdos existentes 

numa organização dificulta a implementação de serviços que agregam a informação proveniente destes 

sistemas, torna complexa a transferência e partilha de conteúdo entre sistemas e impede o desenvol-

vimento simples de interfaces para o utilizador que permitam a consulta de conteúdos nos diferentes 

sistemas. [16] 

Neste contexto, em Outubro de 2008 a Organization for the Advancement of Structured Infor-

mation Standards (OASIS)7 deu inicio a um comité técnico para a definição de uma especificação de 

serviços web e interfaces web 2.0 de forma a permitir a troca de informação entre repositórios de con-

teúdos de diferentes fabricantes. A última versão da especificação é a 1.1 e foi aprovada em Maio de 

2013, focando-se o seu objectivo na normalização do acesso e gestão dos conteúdos de um repositório. 

Uma interface CMIS consiste essencialmente em duas partes: um conjunto de serviços dispo-

níveis que permitem a navegação, acesso e criação de conteúdo, e uma linguagem para pesquisa de 

                                                           
7 OASIS CMIS TC: https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=cmis 
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conteúdo. A especificação define ainda quais os protocolos que podem ser utilizados para a comunica-

ção com o repositório e o formato que deve ser utilizado nos pedidos e respostas efectuados com esses 

protocolos. 

Uma aplicação cliente, que adopte a especificação CMIS, fica apta a comunicar com uma 

grande variedade de sistemas utilizando apenas uma interface normalizada e orientada a serviços. Os 

sistemas de gestão de conteúdos disponibilizam o acesso aos conteúdos e metadados, que se encon-

tram nos seus formatos proprietários, através da interface de serviços CMIS. A Fig. 4 ilustra este cená-

rio. 

 

Fig. 4. Interface de serviços CMIS no acesso a diferentes sistemas [16] 

3.2. Casos de Uso 

Existem três casos de uso fundamentais, suportados nos sistemas de gestão de conteúdos, 

que beneficiam da implementação do CMIS, sendo estes detalhados nos pontos seguintes.  

3.2.1. Repositório para Repositório (R2R) 

O caso de uso R2R (Repository to Repository) ocorre quando dois sistemas de gestão de con-

teúdos interagem um com o outro. A figura seguinte ilustra a situação quando um gestor de conteúdos 

web, para produzir e disponibilizar uma página web, acede a conteúdos armazenados no repositório 

de um gestor de conteúdos empresariais.  
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Fig. 5. Caso de uso R2R [16] 

3.2.2. Aplicação para Repositório (A2R) 

O caso de uso A2R (Application to Repository) é possivelmente o mais comum, representando 

a interacção de uma aplicação com um repositório. Aplicações como sistemas CRM, gestão de proces-

sos de negócio, portais, ferramentas de desenho, pacotes Office, entre outras, que tenham a necessi-

dade de consumir ou produzir conteúdos, podem facilmente utilizar a interface CMIS do repositório 

central da organização. A figura seguinte ilustra o cenário em que uma aplicação web orientada para 

dispositivos móveis acede ao conteúdo do ECM Alfresco, via interface de serviços CMIS. 

 

Fig. 6. Caso de uso A2R [16] 

 

3.2.3. Aplicação para Múltiplos Repositórios (A2MR) 

O caso de uso A2MR (Application to Multiple Repositories) expõe o caso quando é pretendido 

agregar o conteúdo de diversos repositórios numa única aplicação, como uma interface de utilizador 

única ou uma aplicação intermediária. Um cenário comum é a implementação de uma aplicação de 

pesquisa de conteúdo em múltiplos repositórios, evitando que o utilizador tenha de ir directamente a 

cada CMS pesquisar o conteúdo pretendido. A figura seguinte ilustra o cenário onde uma aplicação 

empresarial (como um CRM - Customer Relationship Management ou BPM - Business Process Mana-

gement) utiliza uma plataforma de serviços que interage com dois repositórios utilizando as suas inter-

faces de serviços CMIS. 
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Fig. 7. Caso de uso A2MR [16] 

 

3.3. Modelo de Domínio 

Os diferentes fornecedores de sistemas de gestão de conteúdos introduziram nos seus siste-

mas os seus próprios modelos de domínio, com objectos, propriedades e relações que melhor repre-

sentam os tipos de conteúdos geridos e regras de negócio associadas. Estes diferentes modelos não 

são tipicamente compatíveis entre si, no entanto apresentam algumas características comuns, visto 

que na essência todos estes sistemas gerem conteúdos. 

O CMIS apresenta um modelo de objectos suficientemente genéricos tornando possível a sua 

implementação por todos os fornecedores de gestores de conteúdos, para que consigam efectuar um 

mapeamento entre o seu modelo proprietário e o modelo de domínio CMIS. 

O modelo de domínio CMIS define um repositório como um contentor e a interface de serviços 

como ponto de entrada para todo o seu conteúdo, sendo cada entidade gerida modelada como objectos 

tipificados. Existem cinco tipos de objectos primários, sendo que todos herdam do tipo Object base que 

descreve um conjunto de propriedades comuns: 

 Document 

O objecto “documento” representa uma unidade de informação isolada, sendo a mais 

elementar entidade gerida por um repositório CMIS. Um documento é várias vezes visto 

como o ficheiro, apesar de não ser necessário que contenha conteúdo. 

 Folder 

O objecto “pasta” representa um contentor lógico para objectos arquiváveis, tais como 

outros objectos pasta, documentos, políticas e itens. As pastas são utilizadas para or-

ganizar os objectos arquiváveis, cuja indicação de ser, ou não, arquivável se encontra 

na propriedade fileable da definição do tipo do objecto. 
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 Relationship 

O objecto “relação” representa uma relação direccional entre dois objectos, sendo pos-

sível que um objecto contenha múltiplas relações com outros objectos. O suporte a este 

tipo de objecto é opcional. 

 Policy 

O objecto “política” representa uma política administrativa para gestão dos objectos, 

podendo ser aplicada a um ou mais objectos que tenham a propriedade controláveis 

por políticas (controllablePolicy). Por exemplo, pode ser definida uma política de reten-

ção aplicada aos documentos. O suporte a este tipo de objecto é opcional. 

 Item 

O objecto “item” representa um tipo genérico no modelo de informação do CMIS. Estes 

objectos não suportam múltiplas versões nem a possibilidade de conter conteúdo biná-

rio, como os documentos, no entanto possuem as mesmas propriedades que os res-

tantes objectos CMIS. Por exemplo, o objecto item pode representar um utilizador ou 

grupo. O suporte a este tipo de objecto é opcional. 

Os cinco tipos de objectos base do modelo podem ser estendidos, definindo subtipos filhos 

adicionais, customizados pelo repositório, com os seus respectivos conjuntos de propriedades. O CMIS 

fornece serviços para a descoberta dos tipos de objectos, bem como para a gestão dos possíveis tipos 

customizados, como a criação, modificação, e eliminação de um tipo, dependendo se o repositório 

oferece esta funcionalidade.  

Um objecto possui sempre um tipo, por exemplo, documento ou pasta, que não pode ser alte-

rado. Este objecto pode ainda ter um tipo de objecto secundário aplicado a ele, que representa uma 

classe que adiciona propriedades adicionais ao objecto, complementando as propriedades definidas 

no tipo primário do objecto, fornecendo-lhe uma semântica e contexto secundários e adicionais. 

A figura seguinte apresenta o modelo de definição dos tipos de objectos e propriedades do 

CMIS. 
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Fig. 8. Modelo de tipos de objectos e propriedades CMIS 

Todos os objectos CMIS possuem um conjunto de propriedades, definidas pelo tipo do objecto, 

sendo que cada uma possui uma série de atributos e é identificada pelo seu identificador único. Adici-

onalmente, os objectos do tipo documento podem possuir um “content stream”, utilizado para depositar 

o ficheiro digital, tal como uma imagem, um vídeo, um documento textual, entre outros formatos. O 

objecto documento pode ainda possuir uma ou mais representações adicionais do content stream, 

como um thumbnail. 

Todos os objectos CMIS podem ter uma Access Control List (ACL) associada que controla os 

privilégios de acesso ao objecto. Os elementos desta lista são Access Control Entries (ACE) que re-

presentam uma ou mais permissões dadas a um utilizador, grupo ou perfil. 

A Fig. 9 mostra uma representação do modelo de domínio CMIS, com os seus cinco tipos bá-

sicos (Document, Folder, Relationship, Policy e Item) e tipo Secondary. 
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Fig. 9. Modelo de domínio CMIS 
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3.4. Serviços 

A especificação do CMIS define um conjunto de serviços, disponibilizados na interface de ser-

viços CMIS, para o acesso e gestão dos objectos contidos no repositório. Todos os serviços devem ser 

implementados nos diferentes protocolos de ligação, sendo que podem ocorrer diferenças derivadas 

das características técnicas associadas ao protocolo. De seguida, são apresentados genericamente os 

serviços disponíveis. Os detalhes técnicos de cada serviço, tais como os parâmetros, retorno e possí-

veis excepções, podem ser consultados na especificação CMIS. [14] 

3.4.1. Serviços do repositório 

Estes serviços são utilizados para obter informação sobre o repositório, incluindo o identificador 

do repositório nos casos em que o gestor de conteúdos suporta a gestão de múltiplos repositórios. É 

ainda possível obter os tipos de objecto disponíveis no repositório, efectuar a gestão destes tipos, e 

obter a listagem de recursos disponibilizados pelo repositório, uma vez que diversas funcionalidades 

são opcionais. 

As operações disponíveis no serviço são as seguintes: 

 getRepositories 

 getRepositoryInfo 

 getTypeChildren 

 getTypeDescendants 

 getTypeDefinition 

 createType 

 updateType 

 deleteType 

3.4.2. Serviços de navegação 

Os serviços de navegação são utilizados para navegar na estrutura de pastas do repositório e 

localizar documentos que se encontram checked out.  

As operações disponíveis no serviço são as seguintes: 

 getChildren 

 getDescendants 

 getFolderTree 

 getFolderParent 
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 getObjectParents 

 getCheckedOutDocs 

3.4.3. Serviços sobre os objectos 

Estes serviços disponibilizam operações CRUD (Create, Read, Update, e Delete) sobre os ob-

jectos do repositório. 

As operações disponíveis no serviço são as seguintes: 

 createDocument 

 createDocumentFromSource 

 createFolder 

 createRelationship 

 createPolicy 

 createItem 

 getAllowableActions 

 getObject 

 getProperties 

 getObjectByPath 

 getContentStream 

 getRenditions 

 updateProperties 

 bulkUpdateProperties 

 moveObject 

 deleteObject 

 deleteTree 

 setContentStream 

 appendContentStream 

 deleteContentStream 

3.4.4. Serviços de classificação 

Estes serviços são opcionais, sendo utilizados para colocar um objecto em várias pastas ou 

fora da hierarquia de pastas, não possuído operações de criação ou eliminação de objectos. 

As operações disponíveis no serviço são as seguintes: 

 addObjectToFolder 
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 removeObjectFromFolder 

3.4.5. Serviços de pesquisa 

Estes serviços são utilizados para procurar objectos pesquisáveis no repositório. Os tipos de 

objectos pesquisáveis possuem a propriedade queryable com o valor true. A pesquisa de objectos, na 

operação “query” recorre a uma linguagem baseada na gramática SQL-92. 

As operações disponíveis no serviço são as seguintes: 

 query 

 getContentChanges 

3.4.6. Serviços de controlo de versões 

Estes serviços são utilizados para a gestão de versões dos documentos, não existindo outro 

tipo de objectos com suporte a controlo de versões.  

As operações disponíveis no serviço são as seguintes: 

 checkout 

 cancelCheckOut 

 checkIn 

 getObjectOfLatestVersion 

 getPropertiesOfLatestVersion 

 getAllVersions 

3.4.7. Serviços de gestão de relações 

Os serviços de gestão de relações são opcionais, sendo utilizados para obter os objectos do 

repositório com uma relação dependente associada ao objecto. 

 As operações disponíveis no serviço são as seguintes: 

 getObjectRelationships 

3.4.8. Serviços de gestão de políticas 

Estes serviços são opcionais, sendo utilizados para aplicar ou remover uma política a um de-

terminado objecto. Os objectos aos quais é possível a atribuição de uma política possuem a proprie-

dade controllablePolicy com o valor true. 
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As operações disponíveis no serviço são as seguintes: 

 applyPolicy 

 removePolicy 

 getAppliedPolicies 

3.4.9. Serviços ACL 

Estes serviços são utilizados para obter e gerir a lista de controlo de acessos de um objecto, 

caso este possua uma. 

As operações disponíveis no serviço são as seguintes: 

 applyACL 

 getACL 

3.5. Protocolos de ligação 

A comunicação entre uma aplicação cliente e os serviços apresentados no ponto anterior deve 

seguir um protocolo que ambos os intervenientes entendam. A interface CMIS disponibiliza o acesso 

aos serviços através de três protocolos de ligação: RESTful AtomPub8, SOAP WebService e RESTful 

Browser (JSON 9). 

3.5.1. RESTful AtomPub 

Este método de ligação à interface CMIS baseia-se no estilo arquitectural REST (Representa-

tional State Transfer) e no protocolo Atom Publishing. O estilo REST especifica um conjunto de princí-

pios que definem como os protocolos web, como o HTTP, devem ser utilizados, permitindo uma melhor 

performance e escalabilidade dos serviços web [17]. O Atom Publishing é um protocolo situado ao nível 

aplicacional utilizado para publicar, criar e editar recursos web, recorrendo ao uso do protocolo HTTP, 

para a troca de mensagens, e XML na definição da sintaxe das mensagens trocadas. Este protocolo 

permite disponibilizar colecções de recursos e serviços utilizados para a descoberta dessas colecções. 

A análise pormenorizada do protocolo pode ser consultada na sua especificação pública [18]. 

Numa ligação RESTful AtomPub do CMIS, o cliente interage com o repositório, utilizando o URI 

(Uniform Resource Identifier) [19], disponibilizado pelo fornecedor, para adquirir o documento XML do 

serviço. No documento XML retornado, o cliente pode escolher uma colecção CMIS, representada por 

                                                           
8 The Atom Publishing Protocol - https://tools.ietf.org/html/rfc5023 
9 JavaScript Object Notation - https://tools.ietf.org/html/rfc4627 
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um URI, e pode navegar pelo repositório utilizando as ligações presentes nos documentos XML que 

vão sendo obtidos.  

Todos os pedidos e respostas trocados numa ligação AtomPub encontram-se no formato de 

um Atom XML feed ou um Atom XML entry, estendidos de forma a conter tags XML específicas de um 

dos namespaces da especificação CMIS. 

3.5.2. SOAP WebService 

O tipo de ligação “WebService” utiliza o protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) [20] 

mapeando directamente o modelo de domínio do CMIS, serviços e operações definidos na especifica-

ção. O WSDL (Web Services Description Language) [21] dos serviços referencia dois documentos XSD. 

Um XSD define os elementos dos tipos primários do CMIS (document, folder, relationship, policy, item, 

secondary) e colecções desses tipos. O outro XSD define o formato das mensagens para cada serviço 

do CMIS, utilizando os elementos dos tipos de dados definidos no primeiro XSD. A autenticação das 

chamadas aos serviços deve respeitar a norma WS Security 1.1 [22] e poderá opcionalmente suportar 

outros mecanismos de autenticação. A transferência do conteúdo nas mensagens SOAP trocadas entre 

cliente e servidor deve respeitar o mecanismo MTOM (Message Transmission Optimization Mecha-

nism) [23]. 

3.5.3. RESTful Browser (JSON) 

O tipo de ligação “browser” foi introduzido na versão 1.1 da especificação CMIS com o objectivo 

de facilitar a utilização dos serviços CMIS a partir de HTML e JavaScript em browsers, permitindo, por 

exemplo, a gestão dos conteúdos directamente a partir de formulários HTML. À semelhança do método 

RESTful AtomPub, o tipo “browser” também se baseia no estilo arquitectural REST, no entanto, em vez 

dos formatos Atom XML feed e entry, é utilizado o formato JSON (JavaScript Object Notation) [24] na 

serialização das mensagens trocadas.  
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4. Análise do problema 

O edoclink pode ser visto como um sistema de gestão de conteúdos especializado na gestão 

de documentos, disponibilizando funcionalidades que abrangem todo o ciclo de vida documental, desde 

a sua captura ao seu destino final. As funcionalidades do sistema, e o acesso ao conteúdo gerido, 

encontram-se acessíveis aos utilizadores na sua interface web nativa. Este acesso pode ser estendido 

a outras aplicações, por via da interface de serviços proprietária disponibilizada pela plataforma, possi-

bilitando o desenvolvimento de uma elevada integração com as diversas aplicações existentes nas 

organizações. 

Uma interface de serviços CMIS no edoclink permite que a plataforma eleve o seu nível de 

integração sem que para isso sejam necessários custos adicionais de desenvolvimento na adaptação 

das aplicações a uma interface. Com a nova interface, as operações básicas de acesso aos documen-

tos do repositório do edoclink, manipulação e gestão dos seus meta-dados, estarão disponíveis com a 

facilidade de configuração do URL dos serviços CMIS. 

Neste capítulo é apresentada uma descrição das características gerais do sistema edoclink, é 

efectuada uma análise aos aspectos necessários para a implementação da interface CMIS no edoclink, 

nomeadamente, a identificação dos tipos de objectos a expor na interface e o seu mapeamento com 

os tipos CMIS.  

4.1. O edoclink 

A plataforma edoclink é uma solução integrada de gestão documental e de suporte a processos 

de decisão desenvolvida pela Link Consulting em tecnologia Microsoft .Net para ambiente Web, possi-

bilitando assim o fácil acesso a partir de qualquer equipamento que possua um browser de Internet, 

possuindo também aplicações específicas para dispositivos móveis com interface táctil. A sua imple-

mentação abrange a globalidade duma organização, o que se traduz num importante ganho de eficiên-

cia, resultante da possibilidade de todos os colaboradores comunicarem entre si e terem capacidade 

de aceder, dentro dos acessos que forem atribuídos, a toda a informação gerida. Tratando-se de uma 

plataforma flexível e parametrizável, a solução assegura o conjunto de funcionalidades necessárias, 

nomeadamente em termos de registo, pesquisa e controlo da circulação interna de documentos/pro-

cessos.  
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4.1.1. Principais conceitos 

Os termos apresentados de seguida são utilizados no edoclink para caracterizar o seu negócio 

nos diferentes aspectos ligados à gestão dos documentos. 

4.1.1.1. Registo 

É a estrutura que assegura o registo e catalogação da documentação gerida pelo sistema, 

constituindo um dos principais repositórios de meta-informação do sistema. 

4.1.1.2. Livro 

Permite a catalogação dos registos por tipo de documentação. São as unidades onde se agru-

pam os registos, com o objectivo de permitir a organização da documentação, numeração dos registos 

e respectivos acessos. 

4.1.1.3. Processo 

Conceito de pasta/dossier, que permite a agregação de vários documentos relacionados a um 

dado assunto, provenientes de vários registos e/ou várias distribuições. Este agrupamento não é obri-

gatório pois, um documento ao ser registado pode imediatamente fazer parte de um processo ou circu-

lar apenas como documento 

4.1.1.4. Classificação 

É a forma de catalogação hierárquica de um registo ou processo, em função do seu âmbito e 

natureza temática. Uma classificação tem um nome e vários níveis, que representam a sua hierarquia. 

As classificações podem ser associadas a registos ou a processos, de acordo com a configuração do 

nível hierárquico a utilizar. Esta estrutura pode seguir as regras da especificação arquivística MoReq. 

Quando esta norma está activa, uma classe só poderá ser aplicada ou a registos ou a processos e não 

a ambos. 

4.1.1.5. Distribuição 

Acção que constitui um processo de tomada de decisão, no qual intervém um dado conjunto de 

utilizadores, em sequência ou em paralelo. O percurso da distribuição, constituído por etapas, tanto 

pode ser definido no momento da sua criação, como ser construído etapa a etapa. Assim, o responsável 

pela última etapa poderá prolongá-la por um conjunto de novas etapas. 
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Uma distribuição pode ter os seguintes estados (de acordo com o estado da última etapa já 

processada): 

 Pendente – a distribuição está pendente. Significa que está numa etapa onde o utiliza-

dor interveniente ainda não tomou uma decisão; 

 Indeferido/Cancelado – significa que um dado utilizador, numa determinada etapa, ter-

minou/cancelou a distribuição, indeferindo-a; 

 Suspenso – a distribuição foi suspensa por um dado utilizador, numa determinada 

etapa; 

 Terminado – a distribuição está concluída. 

4.1.2. Relação entre os principais conceitos 

O diagrama seguinte apresenta a relação entre os principais conceitos do edoclink, apresenta-

dos no ponto anterior. 

 

 

Fig. 10. Relação entre conceitos edoclink 

Relações: 

 Os Registos são os documentos, com os respectivos meta-dados, registados em Li-

vros 

 As Distribuições são os caminhos percorridos, workflow. 
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 O Processo é a pasta, dossier, agregador, contendo os registos e respectivas distri-

buições. 

 As setas identificam os acessos à informação. 

4.1.3. Abordagens à interoperabilidade no edoclink 

O edoclink é uma plataforma com um elevado nível de integração com as diversas aplicações 

existentes numa organização. Esta integração é conseguida com recurso ao desenvolvimento de com-

ponentes específicos, feitos de acordo com os requisitos e necessidades da organização, utilizando a 

interface de WebServices proprietária. A interface possui um conjunto de serviços que permitem a ges-

tão do conteúdo do repositório, disponibilizando operações como a criação, consulta e edição de docu-

mentos e respectivos metadados. Desta forma, o edoclink consegue que os seus conteúdos sejam 

interoperáveis com outros sistemas e aplicações. 

A especificação MoReq é implementada pelo edoclink em alguns dos requisitos dos seus ser-

viços. Um dos serviços suportados é o de exportação, conferindo à plataforma capacidades de intero-

perabilidade normalizada na sua funcionalidade de exportação de processos documentais. A exporta-

ção assenta no conceito de Doclet, o qual funciona como um agregador, em formato aberto, dos docu-

mentos e respectiva informação adicional sobre o seu tratamento ou comportamento. O conceito de 

Doclet permite assim que documentos sejam trocados entre organizações, ou que os mesmos possam 

ser exportados para sistemas de arquivo, com vista à sua preservação digital, cumprindo requisitos de 

normalização. Numa analogia com os termos documentais, um Doclet encontra correspondência num 

processo documental. O Doclet é materializado com a conjugação da norma Metadata Encoding and 

Transmission Standard (METS)10 com o MoReq2010. [25] 

4.2. Tipos de objectos edoclink 

Os serviços de uma interface CMIS permitem o acesso e manipulação dos objectos contidos 

no repositório. No edoclink, apenas se considerou expor na interface CMIS os tipos de objectos exis-

tentes no repositório directamente relacionados com a gestão dos documentos. Todos os tipos associ-

ados às funcionalidades de workflow não se encontram, para já, expostos na interface. 

Nos pontos seguintes são detalhadas as características dos tipos edoclink, possíveis de mani-

pular via interface CMIS, tendo em conta a adaptação das suas características às necessidades de 

mapeamento com o modelo CMIS. 

                                                           
10 METS: http://www.loc.gov/standards/mets/ 
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4.2.1. Classe 

Os objectos do tipo classe são conhecidos no edoclink como “classificações” (ver ponto 4.1.1.4), 

sendo utilizados para “arrumar” os objectos do tipo de registo (ver ponto 4.1.1.1) segundo uma estrutura 

lógica e hierárquica definida de acordo com o plano de classificação da organização.  

A definição do tipo classe possui propriedades que permitem a caracterização de cada instân-

cia, especificando a identidade do objecto, relação hierárquica com o seu pai, comportamento, atributos 

e privilégios de acesso dos seus filhos. Em cada objecto classe é possível indicar quais os tipos de 

filhos que este pode conter: processos (ver ponto 4.1.1.3) e/ou registos (ver ponto 4.1.1.1). Quando um 

objecto classe pode conter processos, este objecto passa a ser visto como uma tipificação desses 

processos, transformando-se num tipo de objecto que pode ser instanciado dando origem aos proces-

sos (ver ponto 4.1.1.3).  

4.2.2. Livro (Tipo de registo) 

Um livro no edoclink é uma designação dada a um tipo de registo, sendo os registos instancia-

dos sempre num determinado livro. O tipo de registo possui propriedades que caracterizam os seus 

objectos e definem os privilégios de acesso dos utilizadores e grupos.  

O tipo de registo especifica quais os meta-dados associados às instâncias dos objectos desse 

tipo, sendo estes aplicados, por associação, aos documentos do registo. 

4.2.3. Documento 

O tipo documento representa a unidade base de informação no sistema edoclink, especificando 

o conjunto de propriedades relacionadas directamente com o documento físico (binário) e versiona-

mento. Os objectos do tipo documento encontram-se relacionados com os registos, adquirindo por esta 

via o conjunto de meta-dados que contextualiza o documento. 

4.3. Mapeamento de Tipos 

O modelo de tipos de objectos do CMIS é suficientemente flexível, permitindo a extensão dos 

seus cinco tipos primários (Document, Folder, Relationship, Policy e Iten) e do tipo Secondary, de modo 

a possibilitar uma representação mais fiel dos tipos geridos no repositório.  

A implementação da interface CMIS no edoclink teve como ponto de partida a análise e identi-

ficação de uma representação dos seus conteúdos quando acedidos e geridos a partir da nova interface 

de serviços. Esta tarefa revelou-se complexa e desafiante, devido às características intrínsecas que o 

sistema apresenta com a sua flexibilidade de adaptação a diversos cenários de implementação. Optou-
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se por seguir uma abordagem mais simplista, focada no elemento de informação base, o documento, 

e ir disponibilizando as funcionalidades e características dos elementos a partir desse ponto de partida. 

O mapeamento dos tipos do edoclink, referidos na secção 4.2, para os tipos suportados na 

interface CMIS (ver Fig. 11), utiliza e estende os seguintes tipos base: document, folder e secondary. 

Os tipos base document e folder são utilizados directamente para representar os tipos “documento” e 

“classe” do edoclink, respectivamente. O tipo base secondary não possui uma representação directa, 

no entanto é estendido em tipos filhos específicos por cada tipo de registo (livro) que possa existir 

configurado no edoclink. Os objectos classe do edoclink que podem conter processos, tornando-se 

tipos de processos, são representados na interface CMIS como tipos filhos específicos do tipo base 

folder. 

 

Fig. 11. Mapeamento de tipos de objectos edoclink - CMIS 

 

Na interface CMIS do edoclink, o nome dos tipos base e respectivos tipos filhos específicos, 

segue uma nomenclatura que permite a identificação e distinção entre eles. Esta distinção é alcançada 



34 

com a colocação do prefixo “cmis:” nos tipos base (cmis:document, cmis:folder e cmis:secondary) e do 

prefixo “edoc:” nos tipos filhos específicos do repositório edoclink. Adicionalmente, os tipos filhos espe-

cíficos possuem na sua designação um caracter prefixo que facilita a identificação do seu tipo base pai, 

sendo este caracter a inicial do nome do tipo base. Por exemplo, um livro do edoclink com o nome 

“Livro1” será representado na interface CMIS como um tipo secundário específico com o nome 

“s:edoc:Livro1”, onde “s” representa o tipo base cmis:secondary, “edoc” permite identificar o tipo como 

sendo específico do repositório do edoclink e “Livro1” corresponde directamente ao nome. 

A Fig. 11 representa o mapeamento entre os tipos de objectos existentes no edoclink e os tipos 

de objectos expostos na interface CMIS, utilizando a nomenclatura de tipos definida. 

No mapeamento de tipos apresentado na figura anterior optou-se por utilizar os tipos secundá-

rios do CMIS para representar os tipos de registos do edoclink, sendo estes tipos secundários associ-

ados aos objectos do tipo cmis:document, adicionando-lhes as propriedades que se encontram confi-

guradas no respectivo livro do edoclink e ainda as propriedades associadas aos registos do edoclink, 

como é o caso, por exemplo, do número funcional de registo e do identificador do registo. Na secção 

4.4 é apresentado o modelo de mapeamento das propriedades dos objectos de cada tipo. 

A especificação CMIS requer que cada tipo de objecto seja definido por um conjunto de atribu-

tos que descrevem as suas características e capacidades. As secções seguintes apresentam o detalhe 

da definição dos tipos de objectos expostos na interface de serviços CMIS do edoclink. 

4.3.1. cmis:document 

O tipo cmis:document representa o tipo documento do edoclink e é definido na interface CMIS 

segundo os valores dos atributos da Tabela 1. Sendo um tipo base, não possui um tipo pai, ficando o 

atributo parentId sem atribuição de valor. 

Atributo Valor 

id : Id cmis:document 

localName : String cmis:document 

localNamespace : String cmis:document 

queryName : String cmis:document 

displayName : String cmis:document 

baseId : Enum cmis:document 

parentId : Id  

description : String cmis:document 

creatable : Boolean TRUE 

fileable : Boolean TRUE 

queryable : Boolean TRUE 
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controllablePolicy : Boolean FALSE 

controllableACL : Boolean TRUE 

fulltextIndexed : Boolean FALSE 

includedInSupertypeQuery : Boolean TRUE 

typeMutability.create : Boolean FALSE 

typeMutability.update : Boolean FALSE 

typeMutability.delete : Boolean FALSE 

versionable : Boolean TRUE 

contentStreamAllowed : Enum required 

Tabela 1. Definição do tipo cmis:document 

 

4.3.2. cmis:folder 

O tipo cmis:folder, que representa o tipo classe do edoclink, é definido pelos valores dos atribu-

tos da Tabela 2. Via interface de serviços CMIS do edoclink não é permitida a criação de objectos do 

tipo cmis:folder (atributo “creatable”), uma vez que a gestão das classes do edoclink é considerada uma 

tarefa de administração do sistema.  

Atributo Valor 

id : Id cmis:folder 

localName : String cmis:folder 

localNamespace : String cmis:folder 

queryName : String cmis:folder 

displayName : String cmis:folder 

baseId : Enum cmis:folder 

parentId : Id  

description : String cmis:folder 

creatable : Boolean FALSE 

fileable : Boolean TRUE 

queryable : Boolean FALSE 

controllablePolicy : Boolean FALSE 

controllableACL : Boolean TRUE 

fulltextIndexed : Boolean FALSE 

includedInSupertypeQuery : Boolean FALSE 

typeMutability.create : Boolean FALSE 

typeMutability.update : Boolean FALSE 

typeMutability.delete : Boolean FALSE 

Tabela 2. Definição do tipo cmis:folder 
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4.3.3. f:edoc:[nome_classe] 

Os tipos f:edoc:[nome_classe], filhos do tipo cmis:folder, representam as várias classes que 

tipificam os processos (dossiers) do edoclink. A Tabela 3 apresenta os atributos e respectivos valores 

que definem estes tipos.  

Atributo Valor 

id : Id f:edoc:[nome_classe] 

localName : String [nome_classe] 

localNamespace : String [nome_classe] 

queryName : String f:edoc:[nome_classe] 

displayName : String [nome_classe] 

baseId : Enum cmis:folder 

parentId : Id cmis:folder 

description : String [descrição_classe] 

creatable : Boolean TRUE 

fileable : Boolean TRUE 

queryable : Boolean TRUE 

controllablePolicy : Boolean FALSE 

controllableACL : Boolean TRUE 

fulltextIndexed : Boolean FALSE 

includedInSupertypeQuery : Boolean TRUE 

typeMutability.create : Boolean FALSE 

typeMutability.update : Boolean FALSE 

typeMutability.delete : Boolean FALSE 

Tabela 3. Definição dos tipos f:edoc:[nome_classe] 

 

4.3.4. cmis:secondary 

O tipo cmis:secondary não deve ser utilizado nos objectos do repositório do edoclink, no en-

tanto, sendo um tipo base secundário com tipos filhos definidos, importa apresentar a sua definição na 

interface CMIS, exposta na Tabela 4.  

Atributo Valor 

id : Id cmis:secondary 

localName : String cmis:secondary 

localNamespace : String cmis:secondary 

queryName : String cmis:secondary 

displayName : String cmis:secondary 
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baseId : Enum cmis:secondary 

parentId : Id  

description : String cmis:secondary 

creatable : Boolean FALSE 

fileable : Boolean FALSE 

queryable : Boolean FALSE 

controllablePolicy : Boolean FALSE 

controllableACL : Boolean FALSE 

fulltextIndexed : Boolean FALSE 

includedInSupertypeQuery : Boolean FALSE 

typeMutability.create : Boolean FALSE 

typeMutability.update : Boolean FALSE 

typeMutability.delete : Boolean FALSE 

Tabela 4. Definição do tipo cmis:secondary 

 

4.3.5. s:edoc:[nome_livro] 

Os tipos secundários s:edoc:[nome_livro] representam os livros do edoclink, utilizados como 

tipos de registos. Estes tipos são usados para adicionar propriedades aos objectos do tipo cmis:docu-

ment, não sendo possível a criação de objectos que tenham como tipo principal um destes tipos. A 

Tabela 5 apresenta os valores dos atributos da definição deste tipo. 

atributo valor 

id : Id s:edoc:[nome_livro] 

localName : String [nome_livro] 

localNamespace : String [nome_livro] 

queryName : String s:edoc:[nome_livro] 

displayName : String [nome_livro] 

baseId : Enum cmis:secondary 

parentId : Id cmis:secondary 

description : String [descricao_livro] 

creatable : Boolean FALSE 

fileable : Boolean FALSE 

queryable : Boolean TRUE 

controllablePolicy : Boolean FALSE 

controllableACL : Boolean FALSE 

fulltextIndexed : Boolean FALSE 

includedInSupertypeQuery : Boolean TRUE 

typeMutability.create : Boolean FALSE 
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typeMutability.update : Boolean FALSE 

typeMutability.delete : Boolean FALSE 

Tabela 5. Definição dos tipos s:edoc:[nome_livro] 

 

4.4. Mapeamento de Propriedades 

O modelo de domínio CMIS (ver Fig. 9) define um conjunto de propriedades base que os ob-

jectos de cada tipo devem possuir. Estas propriedades são herdadas pelos tipos específicos filhos de 

cada tipo base que possam existir. Adicionalmente a este conjunto de propriedades, todos os tipos de 

objectos podem definir propriedades específicas do repositório que se pretendam expor na interface de 

serviços CMIS. No edoclink os objectos possuem igualmente um conjunto de propriedades base do 

sistema, e um conjunto adicional configurável. A exposição destas propriedades dos objectos do edo-

clink na interface de serviços CMIS é apresentada nos mapeamentos dos pontos seguintes. 

Na interface de serviços CMIS todos os objectos do repositório são identificados por um identi-

ficador único e independente do tipo do objecto. Esta característica permite que o repositório exponha 

vários tipos de objectos sendo a sua manipulação possível com o conjunto de serviços CMIS, sem 

necessidade de criação de serviços específicos por tipo de objecto. Por exemplo, o serviço “getObject” 

tem apenas como parâmetros o id do repositório e o id do objecto a obter. No edoclink os identificadores 

são únicos por tipo de objecto, não existindo o conceito de identificador global único para todo o repo-

sitório. De forma a contornar esta restrição, na interface CMIS as propriedades referentes aos identifi-

cadores dos objectos contêm no seu valor um prefixo que identifica o tipo do objecto, sendo assim 

possível traduzir um id CMIS num id edoclink. O identificador de um objecto é assim composto pelo 

identificador do tipo do objecto CMIS seguido do identificador edoclink. 

 

4.4.1. Propriedades dos objectos do tipo cmis:document 

A Tabela 6 representa o mapeamento das propriedades base dos objectos do tipo cmis:docu-

ment para as propriedades existentes no edoclink referentes aos documentos e respectivas versões. 

Na interface CMIS, cada versão de um documento é um objecto único do tipo cmis:document, devendo 

possuir um objectId único que identifique univocamente o objecto. No edoclink, uma determinada ver-

são de um documento é identificada pelo identificador do documento (document_guid) e pelo número 

da versão (document_version), sendo a combinação destas duas propriedades dos documentos do 

edoclink utilizada na identificação única dos objectos do tipo cmis:document na interface CMIS.  
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Propriedades CMIS Propriedades edoclink 

cmis:objectId : Id document_guid + document_version 

cmis:baseTypeId : Id cmis:document 

cmis:objectTypeId : Id cmis:document 

cmis:secondaryObjectTypeIds : Id[] s:edoc:[nome_livro] 

cmis:name : String documents.document_name 

cmis:description : String Documents.document_comments 

cmis:createdBy : String document_versions.author_profile 

cmis:creationDate : DateTime document_versions.created_on 

cmis:lastModifiedBy : String document_versions.author_profile 

cmis:lastModificationDate : DateTime document_versions.created_on 

cmis:changeToken : String not set 

cmis:isImmutable : Boolean FALSE 

cmis:isLatestVersion : Boolean document_version == totalVersions 

cmis:isMajorVersion : Boolean TRUE 

cmis:isLatestMajorVersion : Boolean document_version == totalVersions 

cmis:isPrivateWorkingCopy : Boolean FALSE 

cmis:versionLabel : String document_version 

cmis:versionSeriesId : Id document_guid 

cmis:isVersionSeriesCheckedOut : Boolean documents.isCheckout 

cmis:versionSeriesCheckedOutBy : String documents.checkout_profile 

cmis:versionSeriesCheckedOutId : Id document_guid + document_version 

cmis:checkinComment : String document_versions.comments 

cmis:contentStreamLength : Integer document_versions.document_size 

cmis:contentStreamMimeType : String documents.content_type 

cmis:contentStreamFileName : String documents.document_name 

cmis:contentStreamId : Id byte[] 

Tabela 6. Mapeamento das propriedades base dos objectos do tipo cmis:document 

Um documento no edoclink encontra-se associado a um registo que lhe fornece uma semântica 

de negócio materializada nos valores das propriedades e campos adicionais que esse registo confere 

ao documento. Estas propriedades adicionais, provenientes do registo, são atribuídas ao objecto 

cmis:document por este possuir na sua propriedade cmis:secondaryObjectTypeIds o identificador do 

tipo secundário (s:edoc:[nome_livro]) referente ao livro do registo do edoclink. Estas propriedades es-

pecíficas do sistema edoclink são representadas na interface CMIS por propriedades cujo nome se 

encontra prefixado com “edoc:”, permitindo a sua diferenciação das propriedades base do modelo 

CMIS. A Tabela 7 apresenta estas propriedades adicionais dos objectos do tipo cmis:document. 
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Propriedades secundárias 

edoc:documentType 

edoc:cardNumber 

edoc:cardKey 

edoc:cardCreated_on 

edoc:cardReady_on 

edoc:[campo_adicional_livro] 

Tabela 7. Propriedades adicionais dos objectos cmis:document 

 

4.4.2. Propriedades dos objectos do tipo cmis:folder 

Na interface CMIS os objectos do tipo cmis:folder representam as classificações do edoclink. A 

Tabela 8 mostra-nos o conjunto de propriedades base do modelo CMIS para os objectos do tipo 

cmis:folder e o seu mapeamento com as propriedades das classificações do edoclink. As propriedades 

com a indicação “not set” não são suportadas pelo sistema edoclink. 

Propriedades CMIS Propriedades edoclink 

cmis:objectId : Id classifications.id 

cmis:baseTypeId : Id cmis:folder 

cmis:objectTypeId : Id cmis:folder 

cmis:secondaryObjectTypeIds : Id[] not set 

cmis:name : String classifications.name 

cmis:description : String classifications.description 

cmis:createdBy : String not set 

cmis:creationDate : DateTime classifications.created_on 

cmis:lastModifiedBy : String not set 

cmis:lastModificationDate : DateTime not set 

cmis:changeToken : String not set 

cmis:parentId : Id classifications.parent 

cmis:path : String classifications.all_names 

cmis:allowedChildObjectTypeIds : Id[] not set 

Tabela 8. Mapeamento das propriedades base dos objectos do tipo cmis:folder 

 

4.4.3. Propriedades dos objectos do tipo f:edoc:[nome_classe] 

Um processo do edoclink constitui um agregador (pasta/dossier) de documentos, sendo este 

agregador tipificado por uma classe e representado na interface CMIS por um objecto do tipo 
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f:edoc:[nome_classe]. As propriedades base destes objectos e o seu mapeamento com as proprieda-

des dos processos do edoclink, encontram-se representadas na Tabela 9. 

Propriedades CMIS Propriedades edoclink 

cmis:objectId : Id processes.id 

cmis:baseTypeId : Id cmis:folder 

cmis:objectTypeId : Id f:edoc:[nome_classe] 

cmis:secondaryObjectTypeIds : Id[] not set 

cmis:name : String processes.subject 

cmis:description : String processes.description 

cmis:createdBy : String processes.author_profile 

cmis:creationDate : DateTime processes.created_on 

cmis:lastModifiedBy : String process_logs.lastModifiedBy 

cmis:lastModificationDate : DateTime process_logs.lastModificationDate 

cmis:changeToken : String not set 

cmis:parentId : Id processes.classification 

cmis:path : String processes.classification.all_names + processes.pro-
cess_code 

cmis:allowedChildObjectTypeIds : Id[] not set 

Tabela 9. Mapeamento das propriedades base dos objectos do tipo f:edoc:[nome_classe] 

 

O edoclink permite configurar um conjunto de campos adicionais para os processos, conferindo-

lhes uma semântica mais rica. Esta configuração dos campos é efectuada na classe que tipifica o pro-

cesso sendo desta forma representados na interface CMIS por propriedades adicionais do tipo de ob-

jectos f:edoc:[nome_classe]. A Tabela 10 representa estas propriedades adicionais dos objectos. 

Propriedades adicionais 

edoc:ready_on 

edoc:process_code 

edoc:process_year 

edoc:process_number 

edoc:[campo_adicional_classe] 

Tabela 10. Propriedades adicionais dos objectos do tipo f:edoc:[nome_classe] 
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4.5. Limitações 

No edoclink, apesar de não ser um cenário comum nas configurações das instalações, um re-

gisto pode estar associado a mais que um documento e o mesmo documento pode estar associado a 

mais que um registo (ver Fig. 12). Na ocorrência deste cenário, esta relação bidireccional de n registos 

para n documentos não será totalmente transparente na interface CMIS do edoclink, uma vez que o 

tipo de objecto primário é o documento, sendo as características do registo adicionadas ao documento 

pelo tipo secundário.  

Registo Documento
0..* 0..*

 

Fig. 12. Relação entre registo e documento no edoclink 

 Para contornar esta limitação, optou-se por expor na interface CMIS sempre um objecto to tipo 

cmis:document por cada par único de “documento – registo” do edoclink, onde o documento desempe-

nha o critério diferenciador, uma vez que se encontra mapeado para o tipo primário cmis:document. 

Com esta decisão, não serão expostos os casos de registos que possam existir no repositório sem uma 

associação a pelo menos um documento, em consequência de não ser permitida na interface CMIS a 

existência de objectos instanciados de tipos secundários. A não exposição destes registos do edoclink 

na interface CMIS acaba por ser irrelevante, uma vez que o objectivo e foco é o documento, os seus 

metadados e a sua localização no repositório. 
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5. Desenho e concretização 

O sistema edoclink é uma aplicação web suportada em Microsoft .NET Framework, com o seu 

código fonte escrito em linguagem C#, utilizando uma base de dados em Microsoft SQL Server para 

armazenamento de dados.  

Partindo deste ambiente baseado em tecnologias Microsoft e sendo a especificação CMIS ag-

nóstica em relação à linguagem de programação utilizada, seguiu-se a mesma linha de desenvolvi-

mento correspondente ao edoclink. Neste sentido, foram avaliadas as bibliotecas .Net que se encon-

tram disponíveis, com o objectivo de agilizar o desenvolvimento da implementação do modelo de ob-

jectos CMIS e interface de serviços.  

Os requisitos para a selecção da biblioteca resumiram-se à utilização da linguagem C#, nível 

de implementação dos serviços e do modelo de tipos de objectos, encontrando-se apenas disponíveis 

as bibliotecas Documentis .Net Cmis Repository11, NCMIS (.NET Content Management Interoperability 

Services)12 e VB.CMIS13. Estas bibliotecas encontram-se disponíveis como projectos open source, 

tendo o seu desenvolvimento sido iniciado e a sua disponibilização à comunidade ocorrido pouco tempo 

após a versão 1.0 da especificação CMIS ter sido finalizada e publicada, não suportando, por este 

motivo, a versão 1.1 da especificação.  

Nome Biblioteca Linguagem  
desenvolvimento 

Protocolos ligação  
suportados 

Versão CMIS  
suportada 

NCMIS C# RESTful AtomPub 1.0 

VB.CMIS VB.NET RESTful AtomPub 1.0 / 1.1 (parcialmente) 

Documentis .Net C# SOAP WebServices 1.0 / 1.1 (parcialmente) 

Tabela 11. Bibliotecas .NET disponíveis 

Analisando as características das três bibliotecas, a VB.NET foi excluída à partida devido à 

utilização de uma linguagem distinta da utilizada no edoclink. Entre as duas restantes, a biblioteca 

Documentis.Net já possui parte das características da versão 1.1 do CMIS, no entanto a sua arquitec-

tura é pouco flexível a uma adaptação e integração num repositório já implementado, como é o caso 

do edoclink, devido a possuir apenas uma camada onde é implementada a lógica de serialização dos 

serviços da interface e a lógica de acesso aos dados.  

                                                           
11 http://sourceforge.net/projects/dnetcmis/ 
12 http://ncmis.codeplex.com/ 
13 http://vbcmis.codeplex.com/ 
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A escolha da biblioteca recaiu sobre a NCMIS devido à sua maior flexibilidade arquitectural, 

permitindo a abstracção da ligação aos dados em relação à lógica dos serviços, nível de evolução e 

aproximação às necessidades da interface a implementar no edoclink. 

As restantes secções deste capítulo apresentam as soluções e decisões tomadas para ultra-

passar os problemas e desafios técnicos da implementação da interface de serviços CMIS no edoclink. 

5.1. Biblioteca NCMIS 

O projecto NCMIS tem como objectivo fornecer uma biblioteca para a implementação de servi-

ços CMIS em sistemas de gestão de conteúdos baseados em tecnologia .Net, fornecendo ainda su-

porte para o consumo desses serviços por aplicações consumidoras de serviços CMIS disponibilizados 

por repositórios.  

O NCMIS define uma arquitectura que abstrai o acesso a um repositório a partir da implemen-

tação dos serviços da interface, suportada num modelo de domínio onde se encontram os objectos e 

regras de negócio do CMIS, e na utilização do padrão de desenho Provider Model [26]. Este padrão de 

desenho permite que sejam implementadas fontes de dados, os Providers, que respeitem a interface e 

contrato do ProviderBase. 

Com esta abordagem, a utilização da biblioteca permite que o desenvolvimento se foque na 

criação das peças (providers) que convertem os objectos do domínio NCMIS para o modelo de domínio 

do repositório edoclink. A imagem seguinte detalha a estrutura de camadas de implementação. 

 

Fig. 13. Estrutura de implementação da biblioteca NCMIS 
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A biblioteca, tal como se encontra publicada, sofreu a sua última contribuição em Janeiro de 

2011 e suporta apenas a versão 1.0 da especificação CMIS com o protocolo de ligação Restful Atom-

Pub. A limitação da versão da especificação teve de ser ultrapassada, com a evolução da biblioteca 

detalhada na secção seguinte, uma vez que o modelo de mapeamento desenhado para a interface 

CMIS no edoclink (ver secção 4.3) utiliza características da versão 1.1 da especificação, como é o caso 

da utilização do tipo secundário cmis:secondary. No NCMIS os serviços do protocolo de ligação Restful 

AtomPub encontram-se implementados utilizando a tecnologia Windows Communication Foundation 

(WCF), que fornece uma framework para a construção de aplicações com uma arquitectura orientada 

a serviços.  

 

5.2. Evolução da biblioteca NCMIS 

O modelo de mapeamento desenhado para a implementação de uma interface CMIS no sis-

tema edoclink requer o suporte da versão 1.1 da especificação. Esta necessidade deve-se essencial-

mente à utilização de tipos secundários do modelo CMIS para representar os registos do edoclink, 

adicionando características adicionais aos documentos. De forma a cumprir este requisito, mantendo o 

uso da biblioteca NCMIS, que suporta apenas a versão 1.0 da especificação CMIS, foi necessário evo-

luir a implementação da interface e modelo de objectos CMIS, introduzindo suporte à versão 1.1. 

Em comparação com a versão 1.0 da especificação CMIS, as alterações presentes na versão 

1.1 são as seguintes [14]: 

a) Novos serviços que permitem a um cliente CMIS criar, modificar e eliminar tipos de 

objectos e propriedades. Nesta fase, foi decidido que este tipo de funcionalidades não 

ficaria exposto na interface CMIS do edoclink. 

b) Alargamento do detalhe de funcionalidades que um repositório suporta, no serviço ge-

tRepositoryInfo. 

c) Tipos secundários que definem conjuntos de propriedades possíveis de adicionar e re-

mover dos objectos CMIS. 

d) Possibilidade de representação de políticas de retenção e prazos de conservação com 

a definição e utilização de tipos secundários formais e específicos para esta funciona-

lidade dos repositórios. 

e) Novo protocolo de ligação opcional, RESTful Browser, cuja diferença essencial é a uti-

lização de JSON (Java Script Object Notation) em vez de XML 
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f) Nova operação bulkUpdatePropreties que permite a actualização do valor de várias 

propriedades num conjunto de objectos com uma única chamada ao serviço. 

g) Nova operação appendContentStream que adiciona a possibilidade dos clientes dividi-

rem o upload de documentos de grandes dimensões em blocos de várias chamadas de 

menor dimensão. 

Do conjunto anterior de alterações, optou-se, numa primeira fase, por implementar apenas os 

aspectos necessários associados à disponibilização dos tipos secundários na interface. Para tal, no 

modelo de domínio da biblioteca NCMIS surgiu uma nova classe, TypeSecondaryDefinition, que herda 

da classe TypeDefinition (ver Fig. 14) e representa a definição de um tipo secundário segundo o modelo 

de tipos de objectos. Um objecto CMIS passa a possuir uma nova propriedade base cmis:secondaryOb-

jectTypeIds que representa o array de ids dos tipos secundários associados a esse objecto. Na imple-

mentação no edoclink apenas os objectos do tipo cmis:document possuem a propriedade cmis:secon-

daryObjectTypeIds preenchida. 

 

Fig. 14. Classes da definição de tipos 
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5.3. Arquitectura 

A arquitectura lógica do edoclink segue uma divisão por camadas, possuindo essencialmente 

as seguintes: 

 Camada de dados, onde são armazenados os dados de configuração e os metadados 

dos objectos. 

 Camada de negócio, onde são implementadas todas as regras funcionais que contro-

lam a gestão dos objectos e acesso aos dados da camada de dados. 

 Camada de apresentação, onde se encontra a interface web nativa com ligação à ca-

mada de negócio. 

 Camada de serviços web, onde reside a implementação da interface de serviços pro-

prietária, suportada sobre a camada de negócio. 

Seguindo este modelo arquitectural, a implementação dos serviços CMIS encontra-se locali-

zada numa nova “camada”, idêntica à camada de serviços web na sua forma de ligação e acesso a 

todo o modelo. A figura seguinte apresenta a arquitectura do edoclink, identificando o posicionamento 

da interface de serviços CMIS.  

 

Fig. 15. Diagrama da arquitectura lógica do edoclink 
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5.4. Ligação ao edoclink 

A implementação da interface de serviços CMIS no edoclink encontra-se num componente re-

ferente a um módulo isolado cuja activação pode ser efectuada nos parâmetros de configuração do 

sistema, permitindo um maior isolamento e controlo sobre a utilização da interface. Ao nível da arqui-

tectura do sistema, o isolamento do componente referente ao módulo CMIS reduz a possível entropia 

que possa ser gerada na evolução dos restantes componentes e funcionalidades.  

Na camada de serviços da arquitectura do sistema edoclink, o componente CMIS interage di-

rectamente com a camada de negócio, implementando a lógica de tradução dos objectos CMIS, e 

respectivas propriedades, em objectos edoclink. Esta lógica de tradução e mapeamento é implemen-

tada nos providers desenhados com base no modelo da biblioteca NCMIS. 

Com o objectivo de manter o isolamento da biblioteca NCMIS em relação aos restantes com-

ponentes que compõem a arquitectura do sistema de gestão documental edoclink, a implementação 

de todos os providers é efectuada num novo componente próprio, denominado como “EdoclinkCMIS-

Provider”. A Fig. 16 ilustra a decomposição dos componentes da arquitectura com a interacção entre 

as camadas de negócio e serviços CMIS na arquitectura do edoclink. 

 

Fig. 16. Componentes da camada de serviços CMIS 

O componente EdoclinkCMISProvider contém o código de implementação de todas as classes 

abstractas que compõem o contrato da interface dos providers base da biblioteca NCMIS. Cada classe 

contém a implementação de um conjunto de métodos que correspondem aos serviços do modelo CMIS 

(ver secção 3.4) O diagrama de classes deste componente pode ser consultado no anexo A.1. 
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6. Validação 

Neste capítulo, é efectuada a validação da interface de serviços CMIS implementada no sistema 

edoclink. A validação recorre à ferramenta CMIS Workbench como aplicação cliente consumidora dos 

serviços CMIS da interface do edoclink. As secções seguintes apresentam a ferramenta utlizada e uma 

demostração da sua utilização com o sistema edoclink. 

6.1. CMIS Workbench 

A aplicação CMIS Workbench14 tem sido desenvolvida no âmbito do projecto Apache Chemis-

try15 da fundação Apache Software Foundation. Este projecto tem como objectivo disponibilizar imple-

mentações em código aberto da especificação CMIS, servindo de modelo de orientação com boas 

práticas para a adopção da interface em aplicações cliente e repositórios de conteúdos. O CMIS 

Workbench é um cliente CMIS genérico que pode ser ligado a qualquer repositório que possua uma 

interface de serviços compatível com a especificação CMIS. A aplicação permite a navegação pelo 

repositório, explorando os seus conteúdos e o seu modelo de dados, tonando-se desta forma numa 

excelente ferramenta para testar e avaliar a implementação dos serviços da interface CMIS num repo-

sitório. 

 

Fig. 17. Interface de Login do CMIS Workbench 

  

                                                           
14 https://chemistry.apache.org/java/developing/tools/dev-tools-workbench.html 
15 https://chemistry.apache.org/ 
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6.2. Demonstração 

A interface RESTful AtomPub dos serviços CMIS encontra-se disponível no sistema edoclink 

no URL relativo “[host]/edoc/cmis/atom/”. Os restantes protocolos de ligação não estão, para já, dispo-

níveis, pelo que os exemplos que se seguem focam-se apenas no funcionamento das interacções uti-

lizando este tipo de ligação. O número de funcionalidades e serviços disponíveis é ainda limitado, no 

entanto a especificação do CMIS é suficientemente flexível para permitir que novas funcionalidades 

sejam adicionadas à interface de forma incremental, sem afectar a estabilidade das já disponíveis.  

Os exemplos apresentados nas secções seguintes utilizam um ambiente simples configurado 

no edoclink, via interface web nativa, com apenas uma classe e um livro disponíveis. A classe foi con-

figurada com o nome “Conta”, podendo conter processos, tipificando assim este tipo de objectos do 

edoclink, representando cada instância um processo/dossier com documentos referentes a uma deter-

minada conta bancária. O livro tem o nome “Entradas”, sem configurações adicionais, representando a 

documentação que deu entrada na organização e foi registada no sistema.  

6.2.1. Ligação do CMIS Workbench ao repositório 

A ligação da aplicação CMIS Workbench ao repositório do edoclink é efectuada a partir da 

interface de login, colocando o URL de acesso ao serviço no respectivo campo. Durante a validação 

no ambiente de testes, a autenticação do acesso encontra-se anónima, no entanto num ambiente pro-

dutivo, o tipo de autenticação dos utilizadores depende da configuração do sistema edoclink, uma vez 

que a especificação CMIS não impõe determinados tipos de autenticação dos utilizadores.  

 

Fig. 18. Interface de login do CMIS Workbench com os dados do repositório edoclink 
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Na interface de login são listados os repositórios que se encontram disponíveis via serviços 

CMIS. No sistema edoclink, apenas se encontra disponível um repositório, cujo id, neste ambiente, é 

“TestEdoc”. A Fig. 18 demonstra o ecrã de login já com os detalhes do repositório carregados. 

O acesso ao repositório com o protocolo de ligação RESTful AtomPub implica um pedido HTTP 

GET para o url do serviço, sendo devolvidos os dados do repositório no formato XML Atom (documento 

do serviço). O exemplo deste XML pode ser consultado no anexo A.2. Na interface do CMIS Workbench 

esta informação sobre o repositório pode ser visualizada na opção “Repository Info”, como mostra a 

Fig. 19 onde são visíveis as funcionalidades que actualmente se encontram disponíveis no repositório 

do edoclink. 

 

 

Fig. 19. Informação do repositório 
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6.2.2. Tipos de objectos 

A definição dos tipos de objectos suportados que se encontram disponíveis na interface de 

serviços CMIS do repositório edoclink pode ser consultada na aplicação CMIS Workbench utilizando a 

opção “Types”. A Fig. 20 mostra os tipos de objectos disponíveis no ambiente de teste do edoclink, 

sendo visível a hierarquia de tipos e a definição do tipo f:edoc:conta que se encontra seleccionado. 

 

Fig. 20. Definição dos tipos de objectos no CMIS Workbench 

A definição do tipo f:edoc:conta é obtida efectuando um pedido HTTP GET para o seguinte 

URL: http://localhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/type/?id=f:edoc:conta sendo este 

pedido tratado pelo serviço “getTypeDefinition” que, no caso do protocolo RESTful AtomPub retorna o 

XML que se encontra disponível no anexo A.3. 

6.2.3. Explorar o repositório 

Após a ligação inicial, a interface do CMIS Workbench permite navegar pela estrutura hierár-

quica de pastas, consultando o seu conteúdo com a possibilidade de criar ou editar objectos. O serviço 

http://localhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/type/?id=f:edoc:conta
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“deleteObject”, apesar de estar disponível no catálogo de serviços do CMIS, não é suportado pelo 

edoclink, uma vez que o sistema não permite a eliminação de conteúdos. Os serviços CMIS que su-

portam estas acções são os referidas nas secções 3.4.2 e 3.4.3. A Fig. 21 mostra o acesso à pasta raiz 

do repositório que contem um objecto do tipo cmis:folder com o nome “Conta”, representando a classe 

Conta do edoclink. 

 

Fig. 21. Consulta da raiz do repositório no CMIS Workbench 

O duplo clica no objecto “Conta” permite navegar para o seu conteúdo, listando os filhos do 

objecto, onde se encontram dois objectos do tipo f:edoc:conta, representando dois processos/dossiers 

da classe Conta do edoclink. 

 

Fig. 22. Conteúdo da pasta Conta 
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Na Fig. 22 são visíveis os filhos do objecto “Conta”, sendo estes obtidos com um pedido HTTP 

GET enviado pela aplicação CMIS Workbench, no momento do duplo clique no objecto Conta, para o 

URL http://localhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/children/?id=cmis:folder_1. Este 

pedido é tratado na interface de serviços pelo “getChildren” que devolve a lista dos objectos filhos do 

objecto Conta, cujo id é o “cmis:folder_1”.  

O objecto “Conta número 123” representa um processo/dossier documental do edoclink, onde, 

neste caso, está contido o documento “FichaAssinaturas” como é visível na Fig. 23. O acesso ao Con-

tentStrema do documento (download do ficheiro) é possível com o duplo clique no nome do documento, 

sendo efectuado um pedido HTTP GET, pela aplicação, para o seguinte URL:  

http://localhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/content/?id=cmis:document_47CD9F20-

819F-4B9F-B554-FC0356164B1C 

No URL anterior consta o id do objecto cmis:document, composto pelo prefixo que identifica o 

tipo, seguido do GUID do documento no edoclink.  

 

Fig. 23. Consulta de documento no CMIS Workbench 

 

 

 

  

http://localhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/children/?id=cmis:folder_1
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7. Conclusões 

Este capítulo sintetiza o trabalho e os objectivos deste projecto, descrevendo uma breve reflec-

ção crítica de alguns aspectos relevantes das várias fases do projecto, e ainda enumera possibilidades 

de trabalho a ser desenvolvido no futuro.  

7.1. Síntese e reflexão 

O crescente volume de informação, suportada nos mais variados tipos de conteúdo, tem levado 

a que a sua gestão eficiente seja cada vez mais uma preocupação das organizações. Neste âmbito, os 

sistemas de gestão de conteúdos desempenham um papel importante ao organizar e disponibilizar os 

conteúdos onde e quando estes são necessários. A vasta variedade de tipos de conteúdos e os dife-

rentes requisitos associados à sua gestão leva a que surjam no mercado diferentes soluções, especi-

alizadas em domínios específicos da gestão de conteúdos, como a gestão documental. Esta heteroge-

neidade de diferentes soluções levanta o desafio da interoperabilidade no acesso aos conteúdos geri-

dos nos diversos sistemas que uma organização possa possuir, sendo crucial que todos comuniquem 

e saibam interpretar as mensagens trocadas. 

Este projecto nasceu da necessidade de disponibilizar num sistema de gestão documental, o 

edoclink, uma interface de serviços que cumpra normas e especificações de interoperabilidade. Para 

satisfazer esta necessidade, foi seleccionada a especificação CMIS, devido à sua actual aceitação e 

adopção por vários sistemas de gestão de conteúdos, flexibilidade de adaptação e independência em 

relação à tecnologia de desenvolvimento do repositório. Deste modo, fixou-se como objectivo deste 

projecto a análise, desenho e desenvolvimento de uma interface de serviços, no sistema edoclink, que 

cumpra a especificação CMIS. 

A especificação CMIS baseia-se num modelo de dados cujo objectivo é normalizar a visão so-

bre os objectos existentes num repositório de conteúdos, especificando os tipos de objectos conside-

rados como base a qualquer sistema, bem como as propriedades que os objectos deverão possuir. 

Este modelo é suficientemente flexível de forma a permitir a sua extensão por cada sistema que o 

implemente e não obrigando à totalidade da sua adopção. No modelo CMIS o tipo de objecto “central” 

é designado por cmis:document, cujo objectivo é a representação de um conteúdo unitário, agregando 

o seu binário, metadados e possíveis representações adicionais. O nome escolhido para este tipo de 

objecto, na minha opinião, é demasiado redutor das capacidades reais que a especificação oferece, 

uma vez que esta não se limita apenas ao domínio dos sistemas de gestão documental. Prova disso 

são as implementações existentes em diversos sistemas de gestão de conteúdos, fornecendo acesso 
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através da interface CMIS ao mais variado tipo de conteúdo, desde conteúdos web, áudio, vídeo, do-

cumentais, etc. Assim, numa futura revisão da especificação, poderá ser útil a renomeação deste tipo 

primário do CMIS. 

Com suporte no modelo de dados, a especificação CMIS fornece um conjunto de serviços, com 

interfaces bem definidas, que permitem executar operações de gestão sobre o repositório e os seus 

objectos. Segundo a especificação, estes serviços podem ser expostos sobre três protocolos web, dois 

baseados em REST com formatação em XML ou JSON, e outro em SOAP. Os protocolos RESTful 

AtomPub e SOAP surgiram com a primeira versão da especificação CMIS (1.0), tendo sido completa-

dos na versão 1.1 com o protocolo RESTful JSON, conhecido na especificação como “Browser”. A 

utilização do formato JSON consegue uma melhoria significativa na performance das interacções entre 

cliente e servidor, uma vez que elimina muito do overhead do formato AtomPub devido à sua menor 

verbosidade, produzindo pacotes de dados de menor dimensão para as mesmas interacções.  

A implementação da interface de serviços CMIS no edoclink iniciou-se com uma análise exaus-

tiva dos possíveis cenários de mapeamento entre o modelo de dados do edoclink e o modelo CMIS. 

Antes da solução apresentada neste documento foram equacionados outros possíveis mapeamentos, 

postos de parte devido a limitações encontradas na exposição dos objectos do edoclink na interface. A 

solução aqui apresentada foca-se nos objectos e funcionalidades directamente relacionados com os 

documentos e a sua organização no repositório do edoclink, conseguindo um compromisso entre as 

funcionalidades do edoclink suportadas e as limitações impostas pela especificação.  

Do ponto de vista técnico, procurou-se utilizar componentes e modelos de desenho arquitectu-

rais já estabelecidos, tendo como objectivo a optimização dos recursos disponíveis. Neste sentido, o 

desenho da solução técnica foi baseado na biblioteca NCMIS, que dentro das disponíveis, foi a que 

ofereceu melhores características de adaptabilidade ao sistema edoclink. No entanto este componente 

carece de várias evoluções e melhorias que se revelaram necessárias ao longo da evolução do pro-

jecto.  

Posto isto, pode-se concluir que o objectivo proposto para este projecto foi parcialmente cum-

prido. Parcialmente porque o protótipo desenvolvido requer ainda algum trabalho para que a nova in-

terface possa ser dada como finalizada e incluída no produto edoclink. No entanto, todo o trabalho de 

análise e desenho efectuado permitiu ter uma visão clara do que é uma interface de serviços CMIS, as 

suas capacidades, limitações e potencialidades de evolução. O modelo de mapeamento desenhado 

permitirá que a interface seja evoluía e consolidada durante os próximos ciclos de desenvolvimento do 

produto edoclink, sendo esta nova funcionalidade incluída no roadmap como estratégia de evolução. 
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7.2. Trabalho futuro 

O projecto de desenvolvimento de uma interface de serviços CMIS no sistema edoclink encon-

tra-se ainda numa fase bastante inicial. A limitação dos recursos temporais disponíveis para o desen-

volvimento da solução impediu que a mesma atingisse o patamar de estabilidade desejado, tendo-se 

focado na construção de um protótipo que suportou a prova de conceito e validação da viabilidade da 

solução do projecto. Neste sentido, de futuro pretende-se consolidar a interface de serviços, prosse-

guindo com o trabalho de desenvolvimento das operações e lógica de mapeamento, preparando o 

módulo dos serviços CMIS no edoclink para a sua integração numa versão comercial do produto, sendo 

assim disponibilizado para utilização pelos seus clientes. 

Sendo o modelo de dados da especificação CMIS bastante flexível, pode ser interessante ava-

liar e explorar a possibilidade de expor na interface de serviços CMIS outras funcionalidades do sistema 

edoclink, tais como os objectos e dados associados aos workflows suportados pelo sistema, as “distri-

buições” e suas “etapas”. Para atingir este objectivo, uma sugestão deixada para análise futura é a 

utilização do tipo “cmis:item”, estendendo-o de forma a mapear os vários conceitos presentes nas dis-

tribuições do edoclink, utilizando o tipo “cmis:relationship” para representar a ligação dos documentos 

às etapas das distribuições.  

Futuramente, pretende-se contribuir para o projecto NCMIS, disponibilizando à comunidade as 

evoluções que vão sendo adicionadas a esta biblioteca. Como perspectiva de evolução futura, é ne-

cessário consolidar o suporte à versão 1.1 da especificação CMIS, introduzindo o protocolo de ligação 

baseado em RESTful com formato JSON, bem como as operações, tipos de objectos e propriedades 

em falta. Esta contribuição permitirá certamente que outras soluções baseadas em tecnologia .NET 

possam utilizar a biblioteca para as suas implementações. 

No arranque deste projecto foi proposto como objectivo adicional a avaliação e implementação 

de uma solução, suportada na interface de serviços CMIS, que desse resposta à exportação de dados 

de um repositório, respeitando os requisitos do serviço de exportação da especificação MoReq. Este 

objectivo não foi atingido, devido, como já referido, à limitação dos recursos envolvidos no projecto. No 

entanto pretende-se manter como trabalho futuro a análise dos requisitos do MoReq. O MoReq, sendo 

uma especificação modular, apresenta no módulo de exportação um conjunto de requisitos aplicáveis 

às funcionalidades de exportação de documentos com os respectivos metadados, histórico de acções 

efectuadas e relações com outros documentos. A interface CMIS pode ser utilizada como ferramenta 

de acesso a toda a informação do contexto que envolve um determinado documento ou um processo 

documental. Para atingir este fim, será necessário identificar e definir os tipos de objectos e respectivas 

propriedades que permitam cumprir os requisitos MoReq.  
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Anexos 

A.1. Diagrama de classes do componente EdoclinkCMISProvider 
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A.2. XML AtomPub do documento do serviço 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<service xmlns="http://www.w3.org/2007/app" xmlns:a10="http://www.w3.org/2005/Atom" 

xmlns:cmis="http://docs.oasis-open.org/ns/cmis/core/200908/" 

xmlns:cmism="http://docs.oasis-open.org/ns/cmis/messaging/200908/" 

xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app" 

xmlns:cmisra="http://docs.oasis-open.org/ns/cmis/restatom/200908/"> 

  <app:workspace xml:base="http://localhost/edoc/CMIS/atom/"> 

    <a10:title type="text">edoclink</a10:title> 

    <app:collection href="http://lo-

calhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/children/?id=ROOTFOLDER"> 

      <a10:title type="text">Root folder collection</a10:title> 

      <cmisra:collectionType>root</cmisra:collectionType> 

    </app:collection> 

    <app:collection href="http://localhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/checkedout/"> 

      <a10:title type="text">Checkedout collection</a10:title> 

      <app:accept>application/atom+xml;type=entry</app:accept> 

      <cmisra:collectionType>checkedout</cmisra:collectionType> 

    </app:collection> 

    <app:collection href="http://localhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/unfiled/"> 

      <a10:title type="text">Unfiled collection</a10:title> 

      <app:accept>application/atom+xml;type=entry</app:accept> 

      <cmisra:collectionType>unfiled</cmisra:collectionType> 

    </app:collection> 

    <app:collection href="http://localhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/bulkupdate/"> 

      <a10:title type="text">Bulk update collection</a10:title> 

      <app:accept>application/atom+xml;type=entry</app:accept> 

      <cmisra:collectionType>update</cmisra:collectionType> 

    </app:collection> 

    <app:collection href="http://localhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/types/"> 

      <a10:title type="text">Types children collection</a10:title> 

      <cmisra:collectionType>types</cmisra:collectionType> 

    </app:collection> 

    <atom:link type="application/atom+xml;type=feed" rel="http://docs.oasis-

open.org/ns/cmis/link/200908/typedescendants" href="http://lo-

calhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/typedescendants/"/> 

    <atom:link type="application/cmistree+xml" rel="http://docs.oasis-

open.org/ns/cmis/link/200908/foldertree" href="http://lo-

calhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/foldertree/"/> 

    <atom:link type="application/cmistree+xml" rel="http://docs.oasis-

open.org/ns/cmis/link/200908/rootdescendants" href="http://lo-

calhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/descendants/"/> 

    <cmisra:repositoryInfo> 

      <cmis:repositoryId>TestEdoc</cmis:repositoryId> 

      <cmis:repositoryName>edoclink</cmis:repositoryName> 

      <cmis:repositoryDescription>Sistema de Gestão Documental edoclink</cmis:repo-

sitoryDescription> 

      <cmis:vendorName>Link Consulting</cmis:vendorName> 

      <cmis:productName>edoclink</cmis:productName> 

      <cmis:productVersion>5.3</cmis:productVersion> 

      <cmis:rootFolderId>ROOTFOLDER</cmis:rootFolderId> 

      <cmis:latestChangeLogToken/> 

      <cmis:capabilities> 

        <cmis:capabilityACL>none</cmis:capabilityACL> 

        <cmis:capabilityAllVersionsSearchable>false</cmis:capabilityAllVer-

sionsSearchable> 

        <cmis:capabilityChanges>none</cmis:capabilityChanges> 
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        <cmis:capabilityContentStreamUpdatability>none</cmis:capabilityContent-

StreamUpdatability> 

        <cmis:capabilityGetDescendants>true</cmis:capabilityGetDescendants> 

        <cmis:capabilityGetFolderTree>true</cmis:capabilityGetFolderTree> 

        <cmis:capabilityMultifiling>true</cmis:capabilityMultifiling> 

        <cmis:capabilityPWCSearchable>false</cmis:capabilityPWCSearchable> 

        <cmis:capabilityPWCUpdatable>false</cmis:capabilityPWCUpdatable> 

        <cmis:capabilityQuery>none</cmis:capabilityQuery> 

        <cmis:capabilityRenditions>none</cmis:capabilityRenditions> 

        <cmis:capabilityUnfiling>true</cmis:capabilityUnfiling> 

        <cmis:capabilityVersionSpecificFiling>false</cmis:capabilityVersion-

SpecificFiling> 

        <cmis:capabilityJoin>none</cmis:capabilityJoin> 

        <cmis:capabilityCreatablePropertyTypes> 

          <cmis:canCreate>string</cmis:canCreate> 

        </cmis:capabilityCreatablePropertyTypes> 

      </cmis:capabilities> 

      <cmis:aclCapability> 

        <cmis:supportedPermissions>basic</cmis:supportedPermissions> 

        <cmis:propagation>repositorydetermined</cmis:propagation> 

      </cmis:aclCapability> 

      <cmis:cmisVersionSupported>1.1</cmis:cmisVersionSupported> 

      <cmis:thinClientURI/> 

      <cmis:changesIncomplete>false</cmis:changesIncomplete> 

      <cmis:changesOnType>cmis:document</cmis:changesOnType> 

      <cmis:principalAnonymous/> 

      <cmis:principalAnyone/> 

    </cmisra:repositoryInfo> 

    <cmisra:uritemplate> 

      <cmisra:template>http://lo-

calhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/object/?id={id}&filter={filter}&includeRelationship

s={includeRelationships}&renditionFilter={renditionFilter}&includeAllowableAc-

tions={includeAllowableActions}&includePolicyIds={includePolicyIds}&includeACL={in-

cludeAcl}</cmisra:template> 

      <cmisra:type>objectbyid</cmisra:type> 

      <cmisra:mediatype>application/atom+xml;type=entry</cmisra:mediatype> 

    </cmisra:uritemplate> 

    <cmisra:uritemplate> 

      <cmisra:template>http://lo-

calhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/objectbypath/?path={path}&filter={filter}&includeAl

lowableActions={includeAllowableActions}&includeRelationships={includeRelation-

ships}&includePolicyIds={includePolicyIds}&includeACL={includeACL}&renditionFil-

ter={renditionFilter}</cmisra:template> 

      <cmisra:type>objectbypath</cmisra:type> 

      <cmisra:mediatype>application/atom+xml;type=entry</cmisra:mediatype> 

    </cmisra:uritemplate> 

    <cmisra:uritemplate> 

      <cmisra:template>http://lo-

calhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/type/?id={id}</cmisra:template> 

      <cmisra:type>typebyid</cmisra:type> 

      <cmisra:mediatype>application/atom+xml;type=entry</cmisra:mediatype> 

    </cmisra:uritemplate> 

  </app:workspace> 

</service> 
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A.3. XML AtomPub da definição do tipo f:edoc:conta 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<entry xml:base="http://localhost/edoc/CMIS/atom/" 

xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:cmis="http://docs.oasis-

open.org/ns/cmis/core/200908/" xmlns:cmism="http://docs.oasis-open.org/ns/cmis/mes-

saging/200908/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 

xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app" xmlns:cmisra="http://docs.oasis-

open.org/ns/cmis/restatom/200908/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-in-

stance"> 

  <atom:id>f:edoc:conta</atom:id> 

  <atom:title type="text">f:edoc:conta</atom:title> 

  <atom:published>2015-11-04T02:29:17Z</atom:published> 

  <atom:updated>2015-11-04T02:29:17Z</atom:updated> 

  <atom:author> 

    <atom:email>admin@example.org</atom:email> 

  </atom:author> 

  <atom:link rel="self" type="application/atom+xml;type=entry" href="http://lo-

calhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/type/?id=f:edoc:conta"/> 

  <atom:link rel="service" type="application/atomsvc+xml" href="http://lo-

calhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/servicedoc"/> 

  <atom:link rel="describedby" type="application/atom+xml;type=entry" 

href="http://localhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/type/?id=cmis:folder"/> 

  <atom:link rel="down" type="application/atom+xml;type=feed" href="http://lo-

calhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/types/?typeId=f:edoc:conta"/> 

  <atom:link rel="down" type="application/cmistree+xml" href="http://lo-

calhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/typedescendants/?id=f:edoc:conta"/> 

  <atom:link rel="enclosure" type="application/atom+xml;type=entry" 

href="http://localhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/type/?id=f:edoc:conta"/> 

  <atom:link rel="up" type="application/atom+xml;type=entry" href="http://lo-

calhost/edoc/CMIS/atom/TestEdoc/type/?id=cmis:folder"/> 

  <app:edited>2015-11-04T02:29:17.9414041Z</app:edited> 

  <cmisra:type xsi:type="cmis:cmisTypeFolderDefinitionType"> 

    <cmis:id>f:edoc:conta</cmis:id> 

    <cmis:localName>f:edoc:conta</cmis:localName> 

    <cmis:localNamespace/> 

    <cmis:displayName>f:edoc:conta</cmis:displayName> 

    <cmis:queryName>f:edoc:conta</cmis:queryName> 

    <cmis:description>f:edoc:conta</cmis:description> 

    <cmis:baseId>cmis:folder</cmis:baseId> 

    <cmis:parentId>cmis:folder</cmis:parentId> 

    <cmis:creatable>true</cmis:creatable> 

    <cmis:fileable>true</cmis:fileable> 

    <cmis:queryable>false</cmis:queryable> 

    <cmis:fulltextIndexed>false</cmis:fulltextIndexed> 

    <cmis:includedInSupertypeQuery>false</cmis:includedInSupertypeQuery> 

    <cmis:controllablePolicy>false</cmis:controllablePolicy> 

    <cmis:controllableACL>false</cmis:controllableACL> 

    <cmis:typeMutability> 

      <cmis:create>false</cmis:create> 

      <cmis:update>false</cmis:update> 

      <cmis:delete>false</cmis:delete> 

    </cmis:typeMutability> 

    ... 

  </cmisra:type> 

</entry> 

 


