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RESUMO 
    

Esse artigo versa sobre o surgimento de uma nova técnica para realização de 
requisições assíncronas ao servidor. O IJSS (Integração JavaScript/Servidor) está 
inserido dentro da mesma filosofia que rege a já consagrada técnica AJAX 
(Asynchronous JavaScript and XML), com alguns diferenciais que o tornam muito 
mais fácil de se trabalhar e com uma curva de aprendizado baixíssima, considerando 
que o desenvolvedor possua conhecimento mediano na linguagem de programação 
client-side javascript (ou até mesmo VBScript) e domine alguma linguagem de 
programação server-side (PHP, ASP, JSP, etc.). Neste artigo, serão apresentados 
exemplos práticos, comparativos de implementação e desempenho em relação ao 
AJAX e, por fim, serão apontadas as vantagens e desvantagens que envolvem essa 
inovadora técnica destinada ao desenvolvimento de aplicações web dinâmicas e 
não-bloqueantes. 
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ABSTRACT 
 
This paper show the appear of a new technique to make asynchronous requisitions 
to the server. The IJSS (Interaction JavaScript/Server) is inserted inside the same 
philosophy that rule the consecrated AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) 
technique, with some differences that make him much more easy to work and with a 
very little bend of learning, considering that the developer have medium knowledge 
on the programming language client-side JavaScript and dominate some 
programming language server-side (PHP, ASP, JSP). In this paper, will be presented 
some practical examples, comparatives of implementation and performance in 
relation to AJAX and, at last, will be show the vantages and disadvantage that 
involves this newest technique destined to the development of dynamic and non-
blocking web applications.  
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1. INTRODUÇÃO 
A web é uma plataforma em constante evolução, desde os sites da década de 

80 acessados apenas por governos, praticamente em modo “texto puro”, passando 

pelos excessos dos idos de 1996 ao ambiente clean da era Google atual, a web vem 

evoluindo velozmente a cada novidade. 

O HTML/XHTML, que foi criado para exibir documentos em formato hipertexto 

(e não aplicações) forçou os desenvolvedores a um formato mais “básico” e diferente 

das aplicações até então desenvolvidas para sistemas informatizados. O impacto da 

web na vida das pessoas foi tão grande que de repente fazer sistemas baseados na 

web passou a ser a maneira “certa”, porém ainda limitada. Juntando-se a este 

cenário a falta de padrões dos navegadores e as conexões ainda lentas, a web 

continuou a ser uma plataforma tecnologicamente limitada. Até que um dia, uma 

aplicação chamada GMail veio não só mostrar que era possível fazer o browser 

comportar-se como uma aplicação “de verdade” como também demonstrava o que 

era a então badalada Web 2.0: a velha web de sempre, só que melhor, mais nova, 

versão 2.0. Evolucionária e não necessariamente revolucionária. O GMail entrou e 

venceu em um mercado mais do que saturado, o de e-mail via web. Mas ao 

reinventar o conceito de e-mail (aplicando os novos paradigmas do desenvolvimento 

web) conquistou os corações dos usuários. Enquanto isso, os desenvolvedores 

correram para entender o código do GMail com a intenção de descobrir como aquilo 

tudo era possível. Era a Web 2.0 começando como a Web 0.1, com o bom e velho 

“exibir código fonte”.  

Atualmente, as aplicações web aproximam-se bastante do que temos 

instalado em nossos computadores. O AJAX, a utilização do javascript associado ao 

XML e o XMLHttpRequest, entre outras dezenas de novidades, fazem ser cada dia 

mais difícil diferenciar o que é web do que não é.  

Inserido nesse contexto e sempre buscando por modelos de negócio leves e 

reutilizáveis, eis que surge mais uma técnica para abrilhantar o desenvolvimento 

web. IJSS, uma nova forma de tratar dados e requisições assíncronas ao servidor 

sem a necessidade de objeto javascript (com implementações variantes de browser 

para browser) e de fácil compreensão e utilização. Essa técnica inovadora, 

idealizada há pouco tempo por um entusiasta do desenvolvimento web, apresenta-

se como uma alternativa simples e viável ao já tão extraordinário e renomado AJAX. 



  

2. IJSS 
O desenvolvimento de sistemas web leves e flexíveis está em evidência 

atualmente. O advento do AJAX potencializou esse novo paradigma mundialmente 

difundido sob o termo Web 2.0, o IJSS assim como o AJAX, nasceu com a proposta 

de proporcionar aos desenvolvedores mais uma maneira de se construir aplicações 

condizentes com a nova estrutura que a plataforma web vem apresentando nos 

últimos três anos. 

O IJSS nada mais é do que uma técnica aplicada ao desenvolvimento de 

aplicações web destinada à realização de requisições assíncronas ao servidor, 

entendendo-se por assíncrono toda e qualquer comunicação não-bloqueante, ou 

seja, que não interrompe o processo cliente enquanto o processo servidor está 

executando a última requisição. Esta técnica é muito poderosa e, quando usada com 

planejamento e pertinência, torna a interação cliente-servidor bastante agradável. 

 
2.1 O surgimento da técnica 

A técnica IJSS surgiu casualmente em meados de 2006, quando o 

desenvolvedor Carlos Roberto Alves Rolim realizava uma de suas pesquisas 

tecnológicas, visando aplicar mais dinamismo as aplicações web. Não se pode 

afirmar que o IJSS foi inventado, pois os conceitos aplicados na técnica já eram 

conhecidos pela comunidade de desenvolvedores web no momento em que a 

mesma foi “descoberta” por Carlos Rolim. “Conhecia essa maneira de se comunicar 

com o servidor sem atualizar a página já a algum tempo, antes mesmo de saber que 

o AJAX existia. Mas nunca havia a explorado a fundo, pois antes do grande “boom” 

da Web 2.0, nós desenvolvedores não nos preocupávamos muito com a forma como 

os dados eram enviados ao servidor.” (Rolim, 2006). 

Segundo Carlos, “muitos desenvolvedores já utilizavam uma técnica outrora 

conhecida por “iframe escondido”, onde todo o conteúdo que realmente necessitava 

ser modificado a cada requisição devia ser incluído dentro de iframes espalhados 

pela página HTML. Porém, está não era e não é uma alternativa elegante, além de 

não oferecer facilidade de implementação ao desenvolvedor”. 

O IJSS é o aperfeiçoamento de uma técnica relativamente antiga para efetuar 

requisições ao servidor, sem haver a necessidade de recarregar todo o conteúdo da 

página novamente após o retorno do processamento da requisição. Aplicou-se a 



  

essa técnica os novos padrões do W3C Consortium (Consórcio internacional que 

legisla os padrões de desenvolvimento web) que possibilitaram aos browsers atuais 

a interpretação de XHTML e XML, bem como a utilização de javascript não-

obstrutivo, ou seja, código javascript isolado da página HTML e implementado de 

acordo com os padrões DOM (Document Object Model) W3C. Paralelo a isso, o 

IJSS encontra-se, em seu surgimento, intimamente ligado ao conceito principal da 

Web 2.0: “o usuário é quem manipula e transforma o conteúdo da aplicação” (O’ 

Reilly, 2004). 

O uso do IJSS aliado a uma linguagem de servidor robusta e bem estruturada 

é a cominação perfeita para os desenvolvedores que desejam construir uma 

aplicação web rica em detalhes visuais e de alta performance. 
 

2.2 Tecnologias envolvidas 
O IJSS utiliza tecnologias comuns a todo e qualquer desenvolvedor de 

sistemas web. Simplicidade é a palavra-chave dessa técnica. Não é necessário 

nenhum tipo de API complexa, objeto ou componente de browser (implementado e 

interpretado de várias formas distintas, ocasionando trabalho extra ao desenvolvedor 

que deve estar atento ao comportamento especifico do seu código em cada um dos 

navegadores em que deseje que sua aplicação seja visualizada) para iniciar uma 

requisição assíncrona ao servidor. 

Basicamente, o IJSS envolve as seguintes tecnologias disponíveis no 

ambiente de desenvolvimento web: 

 XHTML: O XHTML, ou eXtensible Hypertext Markup Language, é uma 

reformulação da linguagem de marcação HTML baseada em XML. 

Combina as tags de marcação HTML com regras do XML (eXtensible 

Markup Language), esse processo de padronização visa à exibição de 

páginas Web em diversos dispositivos (TV, palm, celular, etc.). A idéia é 

acessibilidade. (Wikipédia, 2007). 

O domínio do XHTML, bem como todos os elementos que o envolvem, é 

fundamental para que o desenvolvedor possa estruturar adequadamente 

suas aplicações web. 



  

 CSS: Cascading Style Sheets ou CSS são estilos para páginas web e 

envolvem um conceito inovador: possibilitam a mudança da aparência 

simultânea de todas as páginas relacionadas com o mesmo estilo. 

(Wikipédia, 2007). 
 
 JavaScript: Essa é a principal tecnologia por trás do IJSS. Trata-se de 

uma linguagem de programação (criada pela Netscape em 1995, e que a 

princípio se chamava LiveScript) do lado do cliente, porque é o navegador 

que suporta a carga de processamento. Atualmente possui grande 

compatibilidade com a maioria dos navegadores modernos. (Wikipédia, 

2007). 
O IJSS também pode ser aplicado tendo como linguagem client-side o 

VBScript. Entretanto, a utilização do VBScript limita-se a utilização apenas 

no browser Internet Explorer da Microsoft. Por outro lado, pode facilitar 

bastante o trabalho de programadores ASP e outras tecnologias da 

Microsoft, como por exemplo, interação com controles ActiveX, gerando 

combinações poderosas em aplicações destinadas ao uso em intranets .   

 
 Linguagem de servidor: o desenvolvedor pode optar com qual linguagem 

de servidor deseja trabalhar. Até a publicação desse artigo, a técnica IJSS 

foi aplicada e testada com as seguintes linguagens: PHP, JSP e ASP. Em 

todas elas, o funcionamento foi idêntico, sem exceções. 
 

2.3 Funcionamento 
Partindo do principio, a técnica IJSS funciona da seguinte forma: em uma 

aplicação web, após a página ter sido completamente carregada pelo browser, 

qualquer elemento HTML que possa invocar uma função javascript (através de seus 

eventos ou mesmo pela utilização de javascript não-obstrutivo) invoca uma função 

desta natureza e que por sua vez interage com a aplicação no servidor. A interação 

pode ocorrer com passagem ou não de parâmetros pelo método GET. No servidor, a 

requisição é processada, retornando ou não dados para o cliente que a solicitou. 

Tudo isso sem bloquear a navegação no lado cliente e sem a necessidade de 

atualizar todo o conteúdo da página HTML.   



  

Para entender corretamente o IJSS, é interessante dividirmos está explicação 

em duas partes: o lado cliente e o lado servidor. 

O funcionamento no lado cliente é bastante simples e dividi-se em quatro 

etapas (4 linhas de código), lembrando que está é uma implementação mais enxuta, 

de caráter apenas ilustrativo da técnica. Para um melhor aproveitamento, deve-se 

elaborar implementações mais robustas e reutilizáveis. 

 

 Linha 1: Capturar o elemento <head> (Elemento HTML do tipo 

HTMLHeadElement). Podemos fazer isso utilizando o seguinte código javascript: 
 

 
 

 Linha 2: Criar dinamicamente um elemento <script> (Elemento HTML do tipo 

HTMLScriptElement): 

 

 

 

 Linha 3: Atribuir a propriedade src do elemento eScript criado, o caminho do 

arquivo no servidor onde encontra-se o script destinado a realizar o 

processamento da requisição: 

 

 
 

 Linha 4: Por fim, deve-se adicionar o elemento eScript ao elemento eHead: 
 

 
 

Visando uma melhor organização e utilização, encapsulamos todo o código 

acima dentro de uma função. O resultado final é: 

 

 
 



  

A segunda parte, inclui a codificação do script que atuará no servidor, 

utilizando para isso alguma linguagem de programação server-side. Para esse 

artigo, a grande maioria dos exemplos sobre a técnica IJSS foi realizada tendo como 

base a linguagem PHP. 

 Segue abaixo um código simples escrito em PHP que irá processar a 

requisição enviada pelo nosso código javascipt e retornar um texto em forma de um 

alerta (alert) no browser do cliente: 

 

 
 

Com a implementação do script servidor concluída, basta utilizar qualquer 

elemento HTML, como por exemplo, um botão (button), para realizar a chamada a 

função javascript executar(). O resultado esperado é mostrado logo abaixo, na 

ilustração 1: 

 

 
Ilustração 1- resultado retornado pelo servidor, após a requisição assíncrona realizada via 

IJSS. 
 

É importante observar que a essência do processo assemelha-se ao AJAX, 

porém, muito menos complexo. No AJAX, o retorno das requisições pode ser em 

formato texto ou em formato XML. Já no IJSS, o retorno pode ser uma variável ou 

mesmo uma função javascript. 

 

Pontos importantes no funcionamento do IJSS: 

 Foi demonstrado no exemplo, a utilização da linguagem javascript 

como opção de programação no lado cliente, entretanto, 

diferentemente do AJAX, está técnica não se limita apenas ao 

javascript podendo-se utilizar outra linguagem de script client-side, 

como VBScript. 



  

 Nenhum objeto javascript foi necessário para realizar a requisição 

assíncrona ao servidor. O ponto chave do IJSS é a inclusão do 

caminho onde se localiza o script servidor diretamente no elemento src 

da tag script, na página HTML. Dessa maneira, estabelecemos um 

canal direto de interação entre o código local e o código remoto. 

 Um outro ponto importante que merece ser destacado é a questão da 

interação e comunicação entre o cliente e o servidor. Por se tratar de 

um exemplo didático e introdutório, apenas houve interação e não a 

comunicação entre cliente-servidor, já que não passamos nenhum 

parâmetro para o servidor. Mais a frente, demonstraremos como 

realizar comunicação e troca de dados entre as duas partes. 

 Será demonstrado nos próximos exemplos, que não é possível enviar 

dados ao servidor utilizando o método POST. Todos os exemplos 

desta pesquisa foram desenvolvidos utilizando-se o método GET.  



  

3. IJSS EM AÇÃO 
 

Com o intuito de ratificar todo o embasamento teórico exposto sobre a técnica 

IJSS, e visando um melhor entendimento sobre a mesma, dedicaremos essa sessão 

do artigo a demonstração de 4 (quatro) exemplos práticos sobre a sua utilização. 

Tais exemplos foram construídos dentro das seguintes especificações:  

 Ambiente operacional: Windows XP SP2 

o Linguagem de Servidor: PHP 5.2.4  

o Servidor de aplicações web: Apache 2.2.4 

o Banco de Dados: MySQL 5.0 

o Navegadores: 

 Internet Explorer 6 e 7; 

 Mozilla Firefox 1.6 e 2.0; 

 Opera 8.51 e 9.2. 

 Todos os navegadores com o interpretador javascript habilitado. 

 

Todos os exemplos são de caráter ilustrativo, podendo ser livremente 

utilizados e modificados por aqueles que tiverem acesso a esse artigo. Guardando-

se apenas os devidos créditos aos seus autores originais. 

 

 Exemplo 1: Passando parâmetros ao servidor e capturando o retorno do 
processamento. 

 
No primeiro exemplo, veremos como passar parâmetros em uma requisição 

utilizando IJSS. Utilizamos uma função semelhante à função mostrada 

anteriormente, porém, está recebe um parâmetro e o envia ao servidor utilizando o 

método GET. 

 

 
 
Em nosso documento HTML, temos os controles que invocam essa função, 

cada um passando seu devido parâmetro. O parâmetro “ip” indicará ao servidor para 



  

que o mesmo retorne o IP do cliente logado naquele momento, já o outro parâmetro, 

o “dt”, retornará a data atual do servidor. 

 

 
 

Em seguida, o código a ser executado no servidor, que através de um switch 

verifica o parâmetro passado por GET. De acordo com o valor deste parâmetro, o 

servidor processará e retornará (em forma de um alerta javascript) a solicitação do 

cliente. 

 

 
 

Vejamos os resultados retornados pelo servidor: 
 

 
Ilustração 2 - IP do usuário retornado pelo servidor, após a requisição assíncrona realizada 

via IJSS. 
 

 
Ilustração 3 – Data e hora do servidor. 

 



  

 Exemplo 2: Utilizando VBScript em substituição ao javascript. 
 

Neste exemplo, vamos demonstrar uma requisição assíncrona utilizando a 

linguagem VBscript da Microsoft, que enviará um parâmetro ao servidor e este por 

sua vez exibirá uma mensagem na tela. Para que a página HTML possa interpretar 

código VBSscript, deve-se atribuir a propriedade language da tag <script> o valor 

‘VBscript’. Essa função enviará um valor ao servidor e este informará se o valor 

enviado é maior ou menor que 5 (cinco). 

 

 
 
 

No HTML, teremos os seguintes controles: um campo tipo text que receberá 

um número, e um elemento input do tipo button, o qual será responsável por invocar 

a função. 

 

 
 
Segue abaixo o código responsável por processar a requisição ao servidor e 

retornar em formato VBScript: 

 

 
 

 

 

 



  

E finalmente o resultado (alert no modo VBscript): 

 

 
Ilustração 4 – Retorno em formato VBScript. 

 
Atenção para o tipo e estilo do alerta, perceba a diferença entre uma alerta 

javascript e este em VBScript. Ressaltamos mais uma vez que este exemplo só 

funcionara no navegador Internet Explorer. 

 
 Exemplo 3: Requisição assíncrona em uma linha de código (javascript). 

 

Esse exemplo demonstra como realizar uma requisição assíncrona utilizando 

apenas uma linha de código. Será necessário para isso, incluir a seguinte tag 

<script> em nosso documento HTML: 

 

 
 
E em um botão (button), colocaremos o seguinte comando a ser acionado no 

seu evento onclick: 

 

 
 
Este comando servirá para capturar a tag <script> (que se encontra no 

documento HTML) através de seu id: “myScriptIJSS”. Com isso, atribuímos ao 

atributo src da tag <script> o path (caminho) do arquivo que processará a requisição.  

Um pequeno trecho de código no lado servidor para ilustrar o exemplo: 

 

 
 

Resultado deste exemplo: 



  

 

  
Ilustração 5 – Requisição assíncrona em uma linha de código. 

 
 
 Exemplo 4: Requisições utilizando JSP e Servlet. 

 

O quarto e último exemplo têm como linguagem de servidor a plataforma Java 

Enterprise (J2EE). O intuito aqui é atestar a adequação do IJSS com várias 

linguagens de servidor. Nesse exemplo, serão realizadas duas requisições: a 

primeira será tratada por uma página JSP (Java Servlet Page) e a segunda será 

processada por um Servlet. 

Desta vez, organizaremos ainda mais o código javascript, deixando-o mais 

portável e com características de orientação a objetos, criando para isso uma classe 

em javascript que será responsável pelas requisições realizadas no cliente.  

 

 
 



  

Código na página HTML: 

 

 
 

Código javascript responsável pela instanciação do objeto IJSS que realizará 

as requisições ao servidor: 

 

 
 

Abaixo, temos o código JSP destinado a salvar e ler os dados em uma 

session (sessão de navegação): 

 

 
 

Resultado após salvar os dados enviados na session: 

 



  

 
Ilustração 6 – Resultado retornado pela página JSP após gravar os dados em uma session.. 
 

Resultado ao ler os dados da session: 

 

Ilustração 7 – Resultado retornado pela página JSP após ler os dados gravados na session.  

Agora, será demonstrado como ler e gravar dados em um arquivo texto 

utilizando um servlet. Continuaremos a utilizar a mesma classe javascript (IJSS).  

 

 
 
Abaixo, o código javascript para enviar a requisição a um servlet. É importante 

observar que temos mais uma função nesse trecho de código. Essa função será 

utilizada ao final de cada processamento de leitura realizado no servidor, e exibirá o 

resultado deste processamento no browser.   

 

 



  

A seguir, o código implementado no servlet responsável por tratar as 

requisições de leitura e gravação em arquivo. Atenção para o retorno: 

 

 
 

Resultado da gravação: 

 

 
Ilustração 8 - Gravando dados em um arquivo utilizando servlet. 
 

Resultado da leitura do arquivo texto: 

 
Ilustração 9 - Lendo dados em um arquivo utilizando servlet. 



  

4. COMPARATIVO 

Com o intuito de fornecer argumentos concretos que ajudem a solidificar as 

vantagens e desvantagens intrínsecas ao IJSS, apresentaremos nessa sessão os 

resultados obtidos com a realização de um teste comparativo envolvendo a técnica 

IJSS e a técnica AJAX. Dessa forma, colocamos lado a lado duas técnicas que se 

propõem ao mesmo objetivo, porém com implementações diferentes.  

O exemplo utilizado para esse teste comparativo será a manipulação 

dinâmica de 2 (dois) elementos <select> em um formulário. O primeiro <select> 

exibirá alguns estados do Brasil e o segundo será carregado dinamicamente com as 

cidades referentes ao estado selecionado. 

A seguir, apresentamos o código servidor (em PHP) que processará as 

requisições realizadas, tanto via AJAX, como via IJSS. Esse código, genérico para 

as duas técnicas de requisição assíncrona, difere apenas em seu retorno, visto que 

o AJAX, como dito anteriormente, retorna em formato texto ou XML, e o IJSS retorna 

uma variável ou uma função javascript. 

Salientamos nesse momento que não estamos levando em consideração 

nesse artigo as boas práticas de programação, como programar OO e separar as 

camadas da aplicação utilizando Design Patterns. O objetivo nesse artigo é 

apresentar a técnica IJSS. 

 



  

Estrutura do banco de dados para este exemplo: 

 

Código HTML necessário para montagem dos elementos <select> (aplica-se 

o mesmo HTML para as duas técnicas): 

 

A única diferença do código acima se encontra na função a ser invocada no 

evento onchange do elemento <select> “populado” com os estados brasileiros: 

 

Aqui temos a classe javascript para realizar requisições assíncronas com IJSS: 

 

 



  

Eis a classe javascript para realizar requisições assíncronas com AJAX: 

 



  

 
Abaixo, o código javascript para realizar uma requisição assíncrona utilizando 

IJSS e AJAX:  

 

 
 

E finalmente, o código javascript destinado a tratar o retorno do 

processamento no servidor utilizando AJAX. Lembrando que não é preciso escrever 

código javascript para tratar o retorno do servidor quando estamos trabalhando com 

a técnica IJSS, visto que esse tratamento já é realizado no servidor.  

 

 
 
 

E por fim, o resultado da atualização dinâmica de elementos <select> 

utilizando IJSS e AJAX: 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

Com IJSS: 
 

 
 
Com AJAX:  
 

 
 

Observa-se que ocorreu um pequeno problema com os acentos das cidades 

no exemplo que utiliza AJAX, o que já não aconteceu quando se utilizou IJSS. Esse 

problema pode ser resolvido acrescentando a linha abaixo no retorno do 

processamento da requisição AJAX no código servidor. Esse trecho de código 

informa ao browser que ele deve tratar os caracteres em português.  

 

 
 



  

4.1 Conclusões sobre as duas técnicas 
 
 Vantagens do IJJS em relação ao AJAX: 

 
o Menos código javascript é escrito, o que diminui consideravelmente a 

possibilidade de erros na aplicação. Além de torná-la mais leve e 
consequentemente mais performática. 

o Não há necessidade de instanciar um objeto javascript (XMLHttpRequest) 
que é implementado e manipulado de n maneiras diferentes por cada 
navegador. 

o A curva de aprendizado do IJSS é infinitamente menor do que o tempo 
necessário para começar a entender o funcionamento do AJAX. 

o Não há necessidade de testar que tipo de browser o usuário está 
utilizando, visto que a técnica IJSS utiliza código javascript puro. 

o A técnica IJSS não apresentou problemas com acentos ou mesmo 
caracteres especiais. Todo desenvolvedor que já trabalhou com AJAX 
sabe o quão custoso é lidar com acentos e caracteres especiais utilizando 
essa técnica, tanto na submissão como na leitura do retorno do processo 
servidor. 

o Uma requisição não sobrepõe a outra. Com o AJAX, o desenvolvedor 
corre o risco de uma requisição anular a requisição anterior, ocasionando 
falta de conformidade na aplicação. Já as requisições realizadas com IJSS 
são tratadas de forma serial pelo servidor, ou seja, uma requisição só 
inicia quando a outra termina, mesmo que o usuário realize múltiplas 
submissões de dados em um curto espaço de tempo. 

o O IJSS não se limita apenas a linguagem client-side javascript. Pode ser 
utilizado (como foi demonstrado nesse artigo) a linguagem VBScript em 
substituição ao javascript. 

 
 Desvantagens do IJSS em relação ao AJAX: 

 
o Pouco controle sobre o status (situação) da requisição realizada. No caso 

de acontecer algum erro no processamento do servidor, a aplicação 
cliente implementada com a técnica IJSS, não dispõe de recursos 
suficientes para tratar as falhas. Já com AJAX, o próprio objeto 
XMLHttpRequest fornece métodos para acompanhar o status da 
requisição durante todo o processo. 

o Com IJSS, o desenvolvedor fica restrito ao método GET para submeter os 
dados ao servidor, o que o impossibilita de enviar uma grande quantidade 
de dados em uma única requisição. 

o Evidentemente, não existe material disponível para estudar a técnica, o 
que a torna um tanto quanto obscura. Enquanto o AJAX encontra-se 
bastante difundido na comunidade web. 

 
 
 
 



  

5. CONCLUSÃO 
 

A utilização do IJSS no desenvolvimento web apresenta-se como uma 

alternativa simples e viável aqueles profissionais da área que ainda encontram 

dificuldades para utilizar AJAX, devido ao seu alto grau de complexidade. O próprio 

conceito de requisições assíncronas encontra-se um pouco nebuloso para a maioria 

dos desenvolvedores web. Muitos ainda sentem receio em encarar essa nova 

abordagem. Trata-se não apenas de remodelar o conceito atual das aplicações 

destinadas a Internet, mas sim de encorajar, desenvolvedores e utilizadores, a 

entender que a web deixou de ser apenas um veiculo dinâmico de intercomunicação 

e informação e passou à categoria de plataforma, na qual tudo, absolutamente tudo, 

acontece.  

O IJSS oferece uma ótica inovadora ao desenvolvimento web e, junto a outras 

tecnologias, vem ajudando a concretizar tudo aquilo a que se propõe a web 2.0. Os 

paradigmas de interação entre aplicação/usuário foram profundamente modificados 

por esse novo prisma das aplicações on-line. Aliar o dinamismo e a agilidade dos 

resultados encontrados nos softwares desktop à independência e portabilidade 

oferecidos pelos sistemas web é o que há de mais moderno em se tratando desse 

tipo de aplicação. 

Os autores desse artigo reconhecem a incontestável importância da técnica 

AJAX na reformulação do desenvolvimento web, bem como suas eficazes 

funcionalidades e aplicações. Apresentamos nesse trabalho apenas uma alternativa 

interessante, que tem a intenção de somar e edificar ainda mais o acervo de 

tecnologias disponíveis aos desenvolvedores de sistemas web, e não de rivalizar 

com o AJAX. 

A publicação deste trabalho teve como principal objetivo difundir a técnica 

IJSS, demonstrando suas principais aplicações, seus benefícios e suas inovações 

em relação as já aclamadas técnicas existentes no mercado, além de expor a 

comunidade de desenvolvedores e usuários da Internet que embarcamos em uma 

nova era, na qual paradigmas estão sendo quebrados e novas percepções sobre 

programação e engenharia de software estão sendo concebidas.  
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