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RESUMO

Mudanças nos requisitos são um fato constante no ciclo de vida do software e
nos sistemas de informações gerenciais. Tornou-se uma tarefa trabalhosa
gerenciar os requisitos, especialmente em ambientes distribuídos. Na área de
requisitos, com o surgimento da arquitetura orientada a serviços, é necessário
rever algumas abordagens no ciclo de desenvolvimento da aplicação e ver como
elas se adaptam ao novo estilo arquitetural. O repositório é um dos componentes
da arquitetura orientada a serviços, sendo que a utilização da especificação UDDI
(Universal Description Discovery & Integration) é uma das possibilidades para a
construção de repositórios. O foco do UDDI é a descrição de um conjunto de
funcionalidades que possibilita o armazenamento e a descoberta de serviços. O
trabalho propõe uma extensão para o repositório de serviços UDDI que possibilite o
rastreamento de requisitos funcionais e não funcionais. O repositório é elaborado a
partir de um metamodelo que relaciona os requisitos funcionais, não funcionais e
as regras de negócio. Como resultado, tem-se uma base de informações que pode
apoiar as revisões constantes dos requisitos do sistema implantado, bem como
auxiliar os desenvolvedores no processo de análise de novos serviços. A proposta
é exemplificada em uma aplicação.
Palavras chaves: Requisitos Funcionais, Requisitos
Rastreabilidade, SOA, Repositórios, Extensão para UDDI.
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Funcionais,

ABSTRACT

Requirements Traceability:
A proposal to extend the UDDI repository services
Changes in requirements are frequent during the life cycle of software and in
management information systems. To manage the requirements has become an
arduous task, especially in distributed environments. In the requirements field, the
appearance of service oriented architecture made it necessary to check some
approaches and to see how those approaches may adapt to the new architectural
design. The repository is one of the components of the service oriented
architecture, and the use of the UDDI specification (Universal Description Discovery
& Integration) is one possible way for constructing a repository. The main focus of
UDDI is to make a description of a group of functional features that makes it
possible to store and find services. This work proposes an extension for UDDI
service repositories which permits to track functional and non-functional
requirements. The repository is made based on a meta-model that relates the
functional and non-functional requirements and the business rules. The result is an
information database capable of supporting the constant revisions on the
implemented system requirements, besides assisting the developers in the process
of new services analysis. The proposal is exemplified in an application.

Key-words:
Functional
Requirements,
Restorability,SOA,
Repositories,

Non-functional
Requirements,
Extension
for
UDDI.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

MOTIVAÇÃO
Com a proliferação da criação de serviços nos ambientes empresariais, dois

problemas começaram a aparecer com mais ênfase nas áreas de TI (Tecnologia da
Informação): O primeiro é com respeito à governança SOA (Service Oriented
Architecture) e dentro deste, de como os serviços são inventariados dentro da
organização.
Governança SOA é definida por Holley, Palistrant e Graham (2006) como
uma extensão da governança de TI. Enquanto governança de TI tem por objetivo
alinhar as atividades de TI com as metas organizacionais, a governança SOA tem
por objetivo alinhar o ciclo dos serviços e composição de aplicações às atividades
de TI dentro da organização.
Woolf (2007) define governança SOA como a atividade de coordenar e
efetuar cooperação entre serviços heterogêneos sob regras especificadas.
Parte da governança SOA são as políticas adotadas pela organização.
Conforme descrito em Dobbelsteen (2007), políticas são regras de negócio
formalizadas que estabelecem restrições na maneira que os serviços são
desenvolvidos e usados.
Para Pinheiro (2004), a rastreabilidade de requisitos consiste em ligações
entre as informações produzidas no desenvolvimento de software. O primeiro
problema a ser tratado é como manter a rastreabilidade dos artefatos gerados na
especificação do serviço e como vincular estes ao repositório de serviço, para que
os serviços criados continuem em conformidade com as regras de negócio
mantidas pela organização.
O segundo problema é sobre como os serviços são inventariados dentro da
organização. Este inventário já começa no repositório de serviços. Segundo Amar e
Muhammad (2007) um repositório SOA pode ser composto de documentação,
políticas,

metadados e

versionamento

dos serviços.

Pode

prover ainda

mecanismos que controlem a persistência de dados, o gerenciamento e a
segurança do ciclo de vida do serviço ao invés de apenas fornecer informações
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que possibilitam a descoberta de serviços por ferramentas de registro 1.
Ferramentas de registro, segundo Kenney (2005), armazenam informações sobre
os serviços contidos no repositório.
Fang (2007) afirma que repositório SOA são igualmente importantes durante
o desenvolvimento de serviços devido a diferentes pessoas de uma equipe
poderem estar trabalhando nas diferentes fases do desenvolvimento do mesmo
serviço. Neste caso, o repositório é o ponto comum no qual os desenvolvedores
armazenam e recuperam especificações parciais de um serviço.
De acordo com Mintchev (2008), as principais ferramentas para descoberta
de serviços dentro de repositórios utilizada pelo mercado são baseadas ou no
padrão ebXML (2005) ou no padrão UDDI (Universal Description Discovery, and
Integration) (2004). Ambas possuem tanto a parte de especificação da ferramenta
para descoberta de serviço em seus respectivos repositórios quanto a
especificação do repositório em si. Mintchev (2008) aponta que os principais
fabricantes de software, tais como BEA, HP, Oracle, SAP e IBM, adotaram como
parte de sua solução para SOA o repositório UDDI.
Vários trabalhos estendem as funcionalidades do repositório UDDI para
atender as necessidades intraorganizacionais. Podemos destacar os trabalhos
desenvolvidos por Fang et al. (2007), que implementa atributos de versionamento
ou de Mintchev (2008) que estende as capacidades do repositório UDDI tais como
o gerenciamento de artefatos no repositório ou ainda os trabalhos desenvolvidos
por Chen et al. (2003), ShaikhAli et al. (2003) e Lee (2008) para a descoberta de
atributos de qualidade no repositório UDDI.
Existem trabalhos que têm por objetivo mapear e manter a rastreabilidade de
requisitos. Como exemplo temos trabalhos desenvolvidos por Letelier (2002),
Kelleher (2006) e principalmente Kassab (2009), que podem ser usados para
construir uma base de dados que permita estabelecer o vínculo entre
rastreabilidade de requisitos e os serviços cadastrados no repositório UDDI.
O principal aspecto a ser abordado neste trabalho é a vinculação entre
requisitos e os serviços gerados a partir destes. Da especificação à construção do
serviço diversos artefatos são criados tais como casos de uso, atas de reunião
1

Do termo em inglês: registry
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especificações técnicas e funcionais, que justificam a construção e a importância
do serviço no contexto da organização. Desta forma, pelo fato de o repositório
UDDI não contemplar o armazenamento de todas estas informações, esta
rastreabilidade deve ser implementada através de outros mecanismos. A extensão
ao repositório de serviços pode ser uma estrutura de dados que tenha como
objetivo rastrear os requisitos e estabelecer a relação destes com os serviços do
repositório.
1.2

OBJETIVO
O objetivo desta dissertação é propor uma extensão para a estrutura de

dados do repositório UDDI intraorganizacional que melhore a gestão de requisitos
funcionais e não funcionais associado aos serviços em uma arquitetura SOA. A
extensão proposta é baseada em metamodelos de rastreabilidade encontrados na
literatura e em extensões ao UDDI proposta em vários trabalhos acadêmicos. A
estrutura proposta é apresentada usando a notação UML e depois implementada
na forma de base de dados relacional e associada ao repositório UDDI
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1.3

RESULTADOS ESPERADOS E CONTRIBUIÇÕES
O trabalho apresenta como resultado esperado uma extensão possibilite que

estabelece a ligação entre o requisito e o serviço que o suplementou permitindo que
as escolhas dos serviços que serão utilizados para a construção de aplicações seja
orientado não só por suas capacidades, mas pelos requisitos de negócio que estas
capacidades atendem.
As extensões propostas para o repositório UDDI, em sua maioria, buscam
estabelecer ligação entre requisitos não funcionais ou de qualidade à serviços. A
principal contribuição nesta proposta é a construção de uma estrutura de dados em
um banco de dados relacional permitindo que se estabeleça uma relação direta
entre requisito, seja ele funcional ou não funcional, e serviços no repositório UDDI.
Esta extensão possibilita:


Avaliar os impactos ocorridos nos serviços quando da mudança de
requisitos;



Auxiliar na determinação da aposentadoria de serviços;



Servir como ferramenta de apoio para o inventário de serviços;



Apoio à governança SOA dentro da área de TI

Como contribuição adicional, propõem-se elementos no modelo de dados
que classifiquem a regra em termos de estabilidade e perfil de mudança. Pretendese,

com

essas

classificações

oferecer

à

área

de

TI

informações

de

dimensionamento de esforço para a mudança.
1.4

METODO DE TRABALHO
A primeira atividade consiste no levantamento do estado da arte, a qual

contempla os seguintes passos:


Realizar pesquisa bibliográfica pertinente ao tema rastreabilidade de
requisitos;



Realizar pesquisa bibliográfica pertinente ao tema repositório de
serviços UDDI;
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Levantar os requisitos de rastreabilidade desejados para um serviço



Especificar um modelo em UML que contemple a rastreabilidade de
requisitos e o relacionamento destes com os serviços no repositório
UDDI;



Criar um modelo de dados relacional a partir do modelo UML criado;



Construir consultas em T-SQL que permitam verificar se os requisitos
levantados ao longo do trabalho são plenamente atendidos no
modelo proposto.

A segunda atividade consiste na especificação de uma estrutura entidade
relacionamento (E/R) que será integrada à estrutura de repositório especificada em
UDDI (2004). Para isto será necessário:


Criar um modelo UML que contemple todos os requisitos de
rastreabilidade desejados;



Construir uma ligação entre a estrutura criada a elementos da
estrutura tModel presente na especificação UDDI (2004), criando
atributos na extensão tal como identificador de requisito e associá-lo
a serviços permitindo com isto rastrear o serviço no repositório ao
longo de sua existência;



Derivar a estrutura UML proposta em um modelo de dados que seja
implementável em um ambiente SOA.

A terceira e última atividade consiste na construção de um protótipo que
mostre a utilização do modelo de dados proposto. Entende-se por modelo de
dados, as estruturas de dados definidas para o repositório UDDI e a extensão
proposta neste trabalho.
Em seguida é construída uma aplicação que mostra a utilização da estrutura
proposta associada ao repositório UDDI. Esta aplicação tem como objetivo buscar
um serviço relacionado a um requisito e, vice-versa, a associação de requisitos
funcionais e não funcionais definidos para cada serviço.
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1.5

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Na seção 2, Rastreabilidade, é definido o conceito de requisito para a área de

sistemas de informação. É apresentado um histórico com os principais trabalhos na
área de rastreamento de requisitos, o qual servirá de base para a proposta de
extensão de rastreabilidade de requisitos para o repositório UDDI.
Na seção 3, Repositório de Serviços, é feita uma introdução aos vários tipos
de repositórios existentes para serviços SOA, explicitando com mais detalhes o
repositório de serviços UDDI, conforme especificação apresentada em UDDI (2004).
São apresentados trabalhos que visam estender a capacidade do repositório UDDI
para atender a necessidades intraorganizacionais.
Na seção 4, Extensão ao Repositório UDDI, é descrita a proposta seguindo
uma estrutura E/R e a forma com que esta se relaciona ao repositório UDDI.
Na seção 5, Ferramenta de Consulta a Requisitos de Serviços, é apresentado
um aplicativo que, a partir de procedimentos escritos em Transact-SQL, demonstra a
utilização da extensão proposta.
A seção 6, Conclusão, apresenta um resumo dos resultados do estudo
realizado, análise geral e de forma complementar, sugestões para trabalhos futuros.
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2

REQUISITOS E RASTREABILIDADE
Nesta seção é definido o conceito de requisito para a área de sistemas e são

apresentadas algumas definições e conceitos sobre rastreabilidade de requisitos. Os
trabalhos a seguir propõem modelos de representação de requisitos. A partir destes
trabalhos, será proposto um modelo único, com o objetivo de atender as
necessidades de rastreabilidade de requisitos a ser incorporada em uma arquitetura
SOA
2.1

REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS
De acordo com Glinz (2003), a especificação de requisitos para um produto

se divide em duas partes. A primeira parte são os requisitos funcionais para o
produto e a segunda são os requisitos não funcionais. Requisitos funcionais dão
ênfase no que o produto realmente faz ou deveria fazer. Os requisitos não
funcionais, por outro lado, são restrições das funções ou tarefas do sistema,
portanto, menos óbvios e mais difíceis de serem identificados.
Requisitos de qualidade são partes dos requisitos não funcionais. Para
estabelecer uma fronteira que permita separá-los é necessário definir qualidade no
âmbito de uma arquitetura SOA.
IEEE (1990) define qualidade como o grau que um sistema, componente ou
processo satisfaz os requisitos ou ainda, o grau que um sistema, componente ou
processo satisfaz o cliente ou as necessidades e expectativas do usuário.
Kan (2003) afirma que qualidade pode e deve ser operacionalmente definida,
mensurada, monitorada, gerenciada e melhorada.
Como estabelecido por Ortega et al. (2003), não somente a definição de
atributos de qualidade tem merecido interesse, mas também a criação de modelos
que permitam estabelecer uma correlação de atributos com requisitos.
Uma vez definido o que são requisitos será visto a seguir alguns dos
metamodelos para rastreamento propostos mais conhecidos.
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2.2

RASTREABILIDADE DE REQUISITOS
Segundo Aizenbud-Reshef (2006), uma solução de rastreabilidade mais

básica oferece a capacidade de vincular os artefatos, mas não fornece a semântica
dessas relações; a ligação representa apenas o fato de que há alguma relação entre
os artefatos e permite ao usuário rastrear a partir de um, o outro. Ainda segundo
Aizenbud-Reshef (2006), existem dois tipos de abordagem que podem ser utilizadas
para suportar uma semântica rica. A primeira é permitir que o usuário adicione
atributos ao relacionamento; os usuários podem definir tipos de relacionamentos que
estão alinhados com os processos e tipos de artefatos que utilizam permitindo, desta
forma, que construam consultas baseadas nestes atributos. A segunda forma
consiste em prover um conjunto pré-definido de padrões e relacionamentos que
possam ser suportados por uma ferramenta. Ramesh e Jarke (2001) nos dão um
exemplo desta segunda forma.
Ramesh e Jarke (2001) fornecem um padrão pré-definido de tipos de relações
que podem ser suportadas por uma ferramenta de software para rastreabilidade de
requisitos. Os autores fizeram extensas observações das práticas de rastreabilidade
em diversas organizações e suas análises revelaram que os participantes
pertenciam a dois grupos distintos:


Usuários de baixo nível  são usuários que tipicamente tratam a
rastreabilidade como uma forma de prover a ligação entre requisitos e
componentes de um sistema de informação que satisfazem tais
requisitos. No estudo foi observado que esse tipo de usuário cria as
associações de rastreabilidade sem a preocupação de identificar
explicitamente as semânticas de tais associações. Além disso, os
usuários de baixo nível raramente se preocupam com a captura de
decisões ou as razões para tais decisões;



Usuários de alto nível  esses usuários podem ser categorizados em
dois grupos em relação aos usuários de baixo nível em termos de
rastreabilidade. Esses usuários:
o Empregam esquemas de rastreabilidade com maior riqueza na
estrutura e nas informações, viabilizando melhor precisão na
identificação de razões;
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o Enfatizam muito mais as categorias de informação associadas a
processos de desenvolvimento.
Ramesh e Jarke (2001) enumeram alguns pontos que devem ser levados em
consideração para gerenciamento de requisitos. Estes pontos são:


Os requisitos podem ser rastreados ao longo de seu ciclo de vida e em
diferentes níveis de granulação ou detalhe. Entretanto, nem todos os
requisitos possuem o mesmo grau de importância ou criticidade. Para que
haja um equilíbrio entre o esforço e os custos envolvidos na
rastreabilidade, faz-se necessária uma análise de quais requisitos e tipos
de informação devem ser utilizados no rastreamento;



O cuidado que se deve ter em rastrear adequadamente requisitos
derivados de outros requisitos. Não raro, as dificuldades em recuperar
essa associação conduzem a conflitos e falhas de interpretação,
principalmente quando os requisitos derivados não apontam para os
requisitos originais, de maior nível de abstração.

Com base em estudos extraídos de mais de 30 grupos de discussão
provenientes de várias empresas, Ramesh e Jarke (2001) chegaram ao seguinte
metamodelo que contem os aspectos mais relevantes de um modelo de
rastreabilidade e que é apresentado na forma de diagrama da Figura 1.

Figura 1 - Metamodelo de rastreabilidade.
Fonte: Adaptado de Ramesh e Jarke (2001).

As entidades e associações do metamodelo podem ser utilizadas para a
criação de um modelo de rastreabilidade para a empresa:
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Entidade OBJETO: representa as entradas e saídas de um processo de
desenvolvimento de sistemas. Ex.: requisitos, fatores críticos de sucesso,
componentes do sistema, etc;



Entidade ENVOLVIDO: representa os envolvidos nas atividades do ciclo
de vida de desenvolvimento e manutenção de um sistema. Ex.: gerente de
projeto, analista de sistemas, etc;



Entidade FONTE: representa a documentação dos objetos. Pode ser um
recurso eletrônico, documentos ou pessoas. Ex.: documento de
especificação de requisitos, ata de reunião, etc.

Letelier (2002) define rastreabilidade como a habilidade em descrever e
seguir o ciclo de vida de um requisito nas duas direções: em direção a sua origem,
bem como em direção à sua implementação, passando por todas as especificações
relacionadas. O artigo destaca a existência de diferentes práticas de rastreabilidade
e a falta de consenso na semântica das associações entre as especificações.
Letelier (2002) apresenta uma proposta de configuração de rastreabilidade de
requisitos tendo a preocupação de endereçar alternativas de solução para as
dificuldades encontradas em rastrear informações descritas em forma de texto. A
proposta visa integrar especificações textuais com elementos de um modelo UML
(Unified Modeling Language), considerada pelo autor por ser uma notação bastante
utilizada atualmente.
A Figura 2 apresenta o metamodelo de rastreabilidade de requisitos, em
notação UML, proposto por Letelier (2002), na qual temos duas classes de nível
mais alto chamadas “Especificação Rastreável” e “Envolvido”. A classe “Envolvido” é
responsável pela criação e modificação de especificação enquanto que a classe
“Especificação Rastreável” se refere a especificação do software representado nas
classes de nível inferior, possuindo com isto, um certo nível de granularidade. Esta
granularidade pode ser um documento, um modelo, um diagrama, etc, que é
definida a partir da agregação através da regra “parte de”.
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Figura 2 - Metamodelo de rastreabilidade de requisitos.
Fonte: Adaptado de (Letelier 2002).

Egyed (2002 apud Kelleher, 2006) apresenta conceitos de rastreabilidade de
requisitos e o definem como um recurso importante para facilitar a comunicação
entre os envolvidos, simplificar o processo de análise de impacto das mudanças,
preservar o conhecimento e as dependências criadas ao longo do projeto, assegurar
qualidade e evitar duplas interpretações.
Champeaus e Rochefort (2003) definem rastreabilidade como a habilidade em
descrever e acompanhar a vida de um requisito.
Aizenbud-reshef

(2006)

descreve

rastreabilidade

como

qualquer

relacionamento existente entre artefatos produzidos ao longo do processo de
desenvolvimento de sistemas. O autor ressalta a preocupação com dificuldades
enfrentadas até hoje pelos profissionais de tecnologia em manter as informações de
rastreabilidade atualizadas, visto que tais informações são criadas e mantidas de
forma manual, mesmo com uso de ferramentas, pois os requisitos são normalmente
elaborados por meio de texto livre e exigem intervenção humana em sua análise e
validação.
Para Kelleher (2006), a viabilização de um rastreamento adequado pressupõe
a composição de um conjunto de informações que qualquer item a ser rastreado
deve ter. O autor denomina esse conjunto de informações de modelo padrão
conceitual de rastreabilidade que contempla: nome único, identidade, registro da
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revisão, tipo específico e atributos como: autor, responsável, origem ou razão,
estado do item rastreável, prioridade, custo, dificuldade, estabilidade e risco. Afirma
que todos os itens rastreáveis devem possuir controle de versão, permitindo que em
uma análise histórica, a associação entre os itens e suas diferentes versões possam
ser obtidas.
Rochimah, Kadir e Abdulah (2007) destacam o papel importante da
rastreabilidade na evolução de um sistema, o que implica elaborá-la durante o seu
desenvolvimento, considerando quais aspectos serão efetivamente relevantes para
a análise das mudanças a serem realizadas e que possam oferecer condições para
um trabalho com menor esforço e maior precisão no futuro.
Ghazi (2008) escreve que as técnicas atuais de rastreabilidade não estão
adaptadas ao contexto global de desenvolvimento, tendo em vista suas diversas
perspectivas. A rastreabilidade requer a captura de diversas categorias de
informação e também está relacionada com diversas disciplinas da engenharia de
software

como:

engenharia

de

requisitos,

design,

gerência

de

projeto,

desenvolvimento, testes, dentre outras.
Para Ghazi (2008), é necessário construir um modelo de informação de
rastreabilidade, bem como os demais produtos derivados deste processo. Para tal, o
autor propõe um método de gerenciamento de múltiplas perspectivas chamado MV
TMM: A Multi View Traceability Management Method.
O modelo proposto por Ghazi (2008) e que pode ser visto na Figura 3, permite
gerenciar diversos tipos de rastreabilidade. O modelo permite representar atores e
papeis envolvidos no processo (Agentes), bem como seu envolvimento com
artefatos (ElementoRastreavel), que podem ser requisitos textuais, modelo de
design ou código fonte. O modelo permite relacionar artefatos (ElementoRastreavel)
por meio da classe LigaçaoRastreabilidade. Os relacionamentos podem ser
estabelecidos entre elementos de um mesmo modelo ou elementos de diferentes
modelos.
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Figura 3 – Metamodelo MV - TMM
Fonte Adaptado de Ghazi (2008)

Leal,

Figueiredo

e

De

Souza

(2008)

descrevem

uma

abordagem

semiautomática para criação e manutenção da informação de rastreabilidade a partir
dos artefatos de software produzidos, a fim de maximizar a qualidade dos
relacionamentos. Para tal, combina metodologias como UML, template de artefatos
e análise de documentos textuais. Na fase de aquisição dos dados nesta
metodologia, os dados são descobertos por um parser e armazenados em um banco
de dados, cuja representação se dá pelo modelo representado pela Figura 4. A partir
de então, a análise propriamente dita é iniciada.
O modelo de Leal, Figueiredo e De Souza (2008), apresentado na Figura 4,
tem como ponto principal o conceito de item, que representa diferentes artefatos que
comtemplam, por exemplo, requisitos textuais (requisitos), modelos de design UML
(casoUso, ator), e também relacionamentos existentes entre os artefatos (link). Os
conceitos casoUso, ator, requisito e link são tipos de item. Portanto, tanto um
artefato em si quanto um link de relacionamento são do tipo item. Cada item possui
um tipo de item (tipoItem), e cada item possui um status. Como o modelo permite o
estabelecimento de links entre elementos do tipo item, pode-se dizer que o mesmo
suporta a rastreabilidade vertical quando se dá o estabelecimento de links entre
elementos de um mesmo modelo (como entre dois requisitos) e a rastreabilidade
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horizontal quando se dá o estabelecimento de links entre elementos de modelos
diferentes (como entre um requisito e um casoUso). Além disso, o modelo permite
representar a versão de cada artefato.

Figura 4 - Uma abordagem automática para a manutenção de links de rastreabilidade
Fonte: Leal, Figueiredo e De Souza (2008)

Kassab et al. (2009) apresentam um metamodelo de relacionamento de
requisitos com um modelo representado no padrão UML conforme mostrado na
Figura 5. Requisitos não funcionais neste metamodelo são apresentados como parte
de uma classe denominada “Grupo Requisitos” que por sua vez está associada a
uma classe chamada “Modelo Requisitos”.
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Figura 5 - Metamodelo para FR e RNF requisitos e suas relações.
Fonte: Adaptado de Kassab et al. 2009

O lado esquerdo da Figura 5 apresenta o modelo funcional. Existe neste lado
da figura a classe “requisito funcional (RF)”. O relacionamento “1 para n” com a
classe “Modelo” mostra que para um requisito funcional pode haver vários modelos
associados a este, como por exemplo: modelo de caso de uso, modelo de classes
etc. Cada “Elemento” da classe modelo é uma agregação de um ou mais elementos
da classe “Artefato”. A classe artefato, por si só é uma agregação contida na classe
“Elemento”. Exemplos de elemento podem ser uma classe, uma associação,
herança etc. Tome-se como exemplo um caso de uso da UML. Os atores e eventos
estão representados na classe “Elemento”. A classe “Artefato” agrega os elementos
do caso de uso. Na classe “Modelo”, por sua vez, teriam outras informações
pertinentes ao tipo de modelo utilizado para especificar o item contido na classe
“RF”.
O lado direito da Figura 5 mostra a parte do metamodelo de Kassab et al.
(2009) que é usado para modelar a estrutura de requisitos não funcionais e suas
relações. A decomposição dos “requisitos não funcionais (RNF)” é feita com base
nos modelos contidos na classe “Modelo Requisitos”.

30

2.3

COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS DE RASTREABILIDADE
Nesta seção, é realizada a comparação entre os modelos estudados. Com

base nos critérios apontados por Hoffmann et al. (2004), Lang e Duggan (2001) e
Cleland-Huang et al. (2007), definiu-se um grupo de 10 requisitos a serem
atendidos. Com base nos requisitos e modelos selecionados, é estabelecida uma
matriz contendo a comparação dos modelos conforme os requisitos apresentados, o
que pode ser visto na Tabela 1. Cada ponto de intersecção representa um critério
atendido. Nas linhas têm-se os critérios e nas colunas os modelos estudados.

Tabela 1 - Comparação entre modelos
Fonte: O Autor

2.4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os modelos propostos por Ramesh e Jarke (2001) e Letelier (2002) têm

servido como base para uma série de trabalhos que tratam de rastreabilidade. O
foco principal é o gerenciamento de projetos. Um aspecto não abordado nestes
trabalhos é sobre como a rastreabilidade de requisitos pode ser estabelecida na fase
de análise e design.
Letelier (2002) propõe um modelo de rastreabilidade baseado em UML e
mostra como personalizar este modelo usando os próprios mecanismos disponíveis
da especificação UML. Um aspecto não abordado neste modelo é como definir
regras e atividades para a criação, verificação e a atualização das ligações de
relacionamento existente entre as classes.
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Ghazi (2008) propõe um modelo que possibilita representar a evolução dos
links de rastreabilidade de um elemento e também relacionar elementos com visões,
que representam um determinado aspecto da rastreabilidade a ser capturada, como
por exemplo: gerenciamento, engenharia, qualidade e manutenção. Nota-se que
este modelo não comporta a configuração de granularidade, sendo que os
relacionamentos são obtidos em nível de artefato. Também não permite a
representação de mudanças ocorridas, de impactos gerados e do versionamento de
artefatos.
Leal,

Figueiredo

e

De

Souza

(2008)

descrevem

uma

abordagem

semiautomática para criação e manutenção de informação de rastreabilidade a partir
de artefatos de software produzidos, a fim de maximizar a qualidade dos
relacionamentos. Nota-se no modelo apresentado a ausência de estruturas de
informação para armazenar elementos de código fonte, ausência de configuração de
granularidade, tendo em vista que a granularidade máxima se dá em nível de
artefato (item). O modelo também não permite a representação de diferentes
projetos, das mudanças ocorridas, dos impactos gerados, e do relacionamento entre
artefatos e stakeholders.
Kassab et al. (2009) apresentam um metamodelo de relacionamento de
requisitos com um esquema representado no padrão UML, conforme mostrado na
Figura 5. Nesse modelo, como visto, requisitos não funcionais são modelados de
forma que façam parte dos requisitos funcionais. Os aspectos não abordados nos
metamodelos apresentados por Ramesh e Jarke (2001) e Letelier (2002) são
tratadas por Kassab pela composição de um conjunto de informações que ficam
registradas na classe elemento, o que permite rastrear qualquer item em qualquer
fase do desenvolvimento.
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3

REPOSITÓRIO DE SERVIÇOS
Nesta seção são apresentadas algumas definições para repositórios de

serviços e é abordada especificamente a especificação UDDI. Em seguida é
apresentado um resumo de trabalhos envolvendo este repositório.
3.1

DEFINIÇÃO DE REPOSITÓRIO DE SERVIÇO
É importante salientar a diferença entre repositório e registro de serviços.

Conforme descrito por Mintchev (2008), um registro de serviços provê publicação,
classificação e a descoberta de serviços em repositório. O repositório de serviço
contém informações sobre os recursos, tais como documentos não estruturados e
artefatos em XML. O registro e o repositório de serviços podem estar juntos ou
separados fisicamente.
Harold (2005) afirma que serviços em uma arquitetura SOA são geralmente
armazenados em repositórios do tipo banco de dados relacionais e sistema de
arquivos2.
Parikh (2005) por sua vez define um repositório SOA como um mecanismo
que controla a persistência de dados em um ambiente distribuído. Além de lidar com
persistência e memória rápida3, permite o gerenciamento do ciclo de vida,
segurança, descoberta e transformação de dados distribuídos em diversas
aplicações orientadas a serviços, como por exemplo, aplicações de silo, portais,
processos de negócios e aplicações móveis.
3.2

REPOSITÓRIO UDDI
OASIS (2004), um grupo de padronização que inclui as principais empresas

da indústria de software, define UDDI como um repositório de descrições de serviços
Web que oferece aos consumidores de serviços Web através de suas API`s
(Aplication Program Interface) procedimentos para localizar provedores, os serviços
disponibilizados por eles e as informações necessárias para acessá-los. Estes
procedimentos estão agrupados em dois conjuntos de API’s chamadas de API
Nodes, responsáveis pelas interações com os dados no repositório UDDI e as API

2
3

Do termo em ingles filesystem
Do termo em inglês cache
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Client:, que providenciam um conjunto completo de interfaces de programação que
subscrevem entradas no registry4.
Casati (2002) explica que apesar de desempenhar função semelhante a de
um serviço de diretório, um repositório UDDI possui as seguintes diferenças em
relação a outros serviços de diretório:


Independência: entradas podem ser postadas por qualquer organização
e o repositório pode ser disponibilizado em diferentes tipos de plataforma;



Flexibilidade: com UDDI é possível utilizar documentos com estrutura
livre para a publicação de serviços.

Inicialmente, o padrão UDDI foi projetado para apoiar um modelo conhecido
como Universal Business Registry (UBR). Tratava-se de um projeto para um
repositório de registro público mantido pelas empresas IBM, Microsoft, NTT
Comunicações e SAP e tinha como objetivo a divulgação e testes das tecnologias
XML e SOAP. Hoje este projeto já está descontinuado. Como mostrado na Figura 6,
no modelo UBR, o conteúdo de um repositório deve ser mantido consistente com o
conteúdo dos outros repositórios. Segundo Alonso (2004) atualmente o padrão UDDI
também apoia repositórios privados. Os seguintes tipos de repositório são
permitidos:


Repositório público: repositório que provê acesso aberto aos dados
registrados. Um repositório disponível como um site na Web publicado e
conhecido é um exemplo de repositório público;



Repositório privado: repositório interno, isolado por um firewall de uma
rede privada. Organizações podem utilizar repositórios privados para
apoiar a integração de suas próprias aplicações internas;



Repositório compartilhado: repositório instalado em um ambiente
controlado, sendo compartilhado com um grupo limitado de organizações.
Por exemplo, uma rede de parceiros de negócio pode utilizar um
repositório compartilhado para apoiar a integração de aplicações entre os
parceiros.

4

Registry = Registro do repositório
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Figura 6 - Relacionamento entre os registros armazenados pelo UDDI vrs 3.
Fonte: Adaptado de UDDI (2004).

Um repositório UDDI compreende informações sobre os itens provedor de
serviços, especificação de serviço e implementação de serviço. A Tabela 2 mostra o
mapeamento entre elementos Web Service Description Language

(WSDL) e

elementos UDDI para a publicação de serviços Web.
Elementos WSDL

Elementos UDDI

Service

businessService

port and binding

bindingTemplate

portType

tModel

Binding
tModel
Tabela 2 - Mapeamento WSDL-UDDI.
Fonte: Casati 2002.

Conforme especificado por Oasis (2004), as estruturas UDDI são baseadas
em um conjunto de padrões da indústria, incluindo HTTP, XML, XML Schema e
SOAP, tornando-a independente de qualquer plataforma. Desta forma, é possível
descrever as relações hierárquicas de um modo natural.
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A Figura 7 apresenta um exemplo das estruturas em forma de tabelas de
dados relacionadas utilizada para representar um serviço Web em um repositório
UDDI.

Figura 7 - Modelo de Dados UDDI.
Fonte: Baseado em UDDI (2004).

Conforme definido em UDDI (2004), a estrutura businessEntity conforme
estrutura mostrada no anexo A1, é o elemento de mais alto nível, e atua como
provedor nas relações UDDI. O atributo name é requerido nesta entidade e quando
este é adicionado, é gerado um identificador único UUID e armazenado no elemento
businesskey. Cada elemento chave na estrutura é armazenado como um UUID. Este
UUID é usado como referência entre as estruturas do repositório. Uma referência a
estrutura businessService é adicionada a estrutura businessEntity.
A estrutura businessService conforme estrutura mostrada no anexo A2,
descreve a função de negócio de um serviço. Possui indicadores únicos para as
categorias as quais o provedor de serviço pertence (businessKey e serviceKey).
Esta relacionada a estrutura bindingTemplate e é responsável por descrever as
informações sobre uma família particular de serviços.
A estrutura bindingTemplate conforme estrutura mostrada no anexo A3,
provê informações de como um serviço web pode ser acessado. Por exemplo, a
inclusão do ponto de acesso da implementação e referências para as especificações
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dos elementos binding e portType do WSDL associados a implementação. Binding
são responsáveis por especificar o tipo de porta e definir o estilo de SOAP (Simple
Object Access Protocol) binding (RPC (Remote Procedure Call) ou Document) e o
tipo de transporte SOAP. Seções de binding também definem as operações.
PortType de um provedor de serviço,

definem as operações que podem ser

executadas e o tipo de mensagens trocadas para executar a operação. O conteúdo
das mensagens é definida pelos elementos accessPoint e tModelInstanceDetails,
respectivamente.
A estrutura tModel conforme estrutura mostrada no anexo A4, é usada para
representar a especificação técnica de um serviço web. Isto é feito através de uma
URL no elemento overviewDoc que tem uma referencia para um documento WSDL.
A estutura tModel pode ser referenciada por várias estruturas bindingTemplates. O
atributo tModelKey é o identificador único para a estrutura tModel e é usado como
um identificador de bindingTemplates.
A estrutura publisherAssertion é usada quando é necessário estabelecer
uma relação entre duas estruturas businessEntity. Esta estrutura é utilizada quando
grandes corporações ou holding necessitam fazer agrupamento de duas ou mais
estruturas businessEntity.
3.2.1 Forma de Implementar Extensão para o Repositório UDDI
Conforme especificado em OASIS (2004), extensões para o repositório UDDI
podem ser feitas através de um mecanismo de derivação fornecidos pelo esquema
XML do UDDI que permite a ampliação de suas estruturas de dados e/ou API´s.
Para

cada extensão

do

esquema criado

é

dado

um

namespace. O XML schema xsi: typesubstitutionGroup presente no repositório UDDI
deve ser usado para representar os elementos da extensão. Deve-se criar um
elemento tModel que será o responsável por efetuar a ligação entre o repositório e a
extensão criada.
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3.3

EXTENSÕES PROPOSTAS PARA REPOSITÓRIO UDDI
A rastreabilidade de requisitos em sistemas distribuídos tem sido muito

estudada. No contexto de serviços Web, alguns problemas específicos surgiram e
recentemente, atividades de pesquisa estão sendo conduzidas para tratá-los.
Podemos categorizar as pesquisas pesquisadas basicamente de três formas: A
primeira forma é a criação de uma maquina de busca que permita buscar os
requisitos desejados nos serviços. A segunda forma é a criação de uma extensão
propriamente dita que ligue diretamente os requisitos ao serviço e uma terceira
forma é uma união da primeira e segunda forma. Nesta seção é feita uma revisão
bibliográfica relativa aos trabalhos envolvendo as formas descritas acima.
3.3.1 Advanced UDDI Search Engine
Em Zhang et al. (2002), a máquina de busca Advanced UDDI Search Engine
(AUSE) provê interfaces para descobrir serviços em repositórios UDDI. Uma
linguagem baseada em XML, chamada UDDI Search Markup Language, é proposta.
Ela é utilizada para especificar requisições de descoberta compreendendo critérios
não-funcionais.
A máquina de busca proposta aprimora o desenvolvimento de aplicações de
negócio eletrônico. A Figura 8 mostra um modelo para a integração de negócios que
utiliza a máquina de busca proposta para repositórios UDDI.

Figura 8 - Modelo para integrar negócios utilizando máquina de busca avançada para UDDI.
Fonte: Adaptado de Zhang (2002).

No modelo apresentado na Figura 8, um agente seleciona um provedor de
serviços de transporte para um pedido de compra utilizando um assistente de
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transporte. O assistente de transporte é projetado para descobrir serviços em
repositórios UDDI e filtrar os resultados das buscas utilizando os dados dos pedidos
de compra.
Após a recuperação dos serviços de transporte que apresentam as
características especificas de transporte definidas no pedido de compra, o agente
escolhe os serviços para os quais ele deseja obter informações sobre custo. Em
seguida, após verificar as informações retornadas, ele pode selecionar um serviço
de transporte para o pedido de compra especifico.
A abordagem proposta na maquina de busca AUSE é baseada na filtragem
manual de serviços utilizando critérios para requisitos não-funcionais sem a
aplicação de políticas para atributos de qualidade.
3.3.2 UDDIe
UDDIe, uma extensão para o padrão UDDI, é apresentada em Shaikhali et al.
(2003). A extensão define o conceito de páginas azuis. As páginas azuis permitem
ao

provedor

descrever algumas propriedades não-funcionais dos serviços

oferecidos. Além disso, a extensão permite a descoberta de serviços baseada em
tais propriedades. Se UDDI for comparado a uma lista telefônica pode-se classificar
os serviços que se encontram no repositório como segue:


Páginas Brancas: contêm informações sobre nomes, endereços, números
de telefone, além de outras informações sobre os fornecedores do serviço;



Páginas Amarelas: contêm listagens comerciais baseadas nos tipos
desses negócios, de maneira organizada por categoria específica ou
regiões demográficas;



Páginas Verdes: são usadas para indicar os serviços oferecidos pelo
negócio, incluindo todas as informações técnicas envolvidas na interação
com o serviço. Resumindo, explica como fazer a comunicação com eles.

O apoio para a busca por serviços utilizando atributos de qualidade é
oferecido pela inclusão do tipo de estrutura de dados propertyBag. O novo tipo
estende o tipo de estrutura businessService no modelo informacional do padrão
UDDI. Além disso, as chamadas de API do UDDI para a publicação e descoberta de
serviços são estendidos para a inclusão de atributos de qualidade.
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O repositório UDDIe é empregado no contexto de computação em grade,
para apoiar a gerência de atributos de qualidade e considera que um serviço é um
código científico ou uma rotina matemática que possui atributos codificados em sua
interface, tais como, requisitos de largura de banda, UCP (Unidade Central de
Processamento) e memória. A Figura 9 mostra um exemplo de um documento
WSDL que especifica um serviço de acordo com o modelo proposto.

Figura 9 - Exemplo de descrição de serviço WSDL no modelo UDDIe.
Fonte: Shaikhali et al. (2003).

No modelo UDDIe, o padrão WSDL é estendido para especificar as
características não-funcionais diretamente nas interfaces

dos

serviços. A

linguagem WSDL é projetada para descrever a funcionalidade dos serviços Web.
Tipicamente, os aspectos funcionais são mais fixos que os aspectos não-funcionais.
Uma maior flexibilidade é alcançada utilizando um documento separado para
descrever os atributos de qualidade. Os atributos de qualidade podem mudar sem
alterar o documento WSDL.
Um mediador é responsável por processar as requisições. Ele encaminha as
requisições ao repositório UDDIe. O mediador seleciona o serviço mais apropriado
de acordo com os requisitos do consumidor e retorna o resultado.
A abordagem empregada no repositório UDDIe é baseada na extensão da
estrutura businessService do UDDI para a inclusão de atributos de qualidade no
contexto de computação em grade. Uma infra-estrutura utiliza a extensão para
gerenciar características não-funcionais em serviços de grade.
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3.3.3 UDDI eXtension
Em Chen et al. (2003), o sistema UX (UDDI

eXtension) é proposto para

auxiliar os consumidores na descoberta de serviços com atributos de qualidade
requeridos, incluindo tempo de resposta, confiabilidade e custo.
No modelo apresentado, a avaliação dos consumidores sobre a qualidade dos
serviços invocados é considerada. Por meio do compartilhamento das experiências
dos consumidores, o sistema gera sumários que especificam características nãofuncionais dos serviços.
Cada domínio de rede inclui um sistema UX. O compartilhamento acontece
entre consumidores no mesmo domínio, considerando que, em um domínio, todos
os consumidores observam atributos de qualidade similares.
O consumidor deve descrever suas preferências em um perfil. Por exemplo,
um consumidor pode preferir serviços com tempo de resposta menor ou com custo
menor. Uma aplicação cliente para o servidor UX deve ser utilizada pelo consumidor
para fazer as consultas. O sistema gera o resultado de acordo com o perfil do
consumidor. A Figura 10 mostra os componentes do sistema UX.

Figura 10 - Sistema UX.
Fonte: Adaptado de Chen et al. (2003).

O consumidor consulta o servidor UX para descobrir serviços. A partir deste
ponto o consumidor invoca os serviços e mede a qualidade dos mesmos. Em
seguida o servidor UX gera relatórios para registrar informações sobre a qualidade e
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os envia em lote para o servidor. Para permitir a geração automática de relatórios,
uma aplicação de geração de relatórios é provida.
No modelo apresentado na Figura 10, um repositório UDDI padrão registra as
descrições dos serviços do domínio local. O repositório UDDI é conectado ao
servidor UX como um repositório secundário através de conexões SOAP.
O servidor UX gera um sumário dos relatórios para cada serviço
regularmente. Os sumários são utilizados na descoberta de serviços. O consumidor
inclui seu identificador na consulta e o servidor extrai as informações do perfil do
consumidor armazenado no banco de dados. O servidor ordena os serviços
retornados pelo UDDI de acordo com os sumários e as preferências do consumidor.
O consumidor pode escolher entre os serviços mais apropriados na lista retornada.
Quando o sistema não possui relatórios recentes para um serviço, pode não
ser possível determinar a qualidade do serviço. Um servidor de testes é projetado
para gerar relatórios para os serviços registrados no repositório local.
O sistema UX utiliza uma abordagem baseada na avaliação da qualidade dos
serviços realizada pelos consumidores. Os consumidores geram relatórios que são
utilizados para gerar sumários sobre algumas características não-funcionais dos
serviços. O sistema introduz um repositório complementar para armazenar os
sumários.
3.3.4 Web Services Endpoint Language
Em Sivashanmugam et al. (2005), uma abordagem para considerar aspectos
não-funcionais na descoberta de serviços Web é descrita. A abordagem aplica a
linguagem Web Services Endpoint Language (WSEL), cuja necessidade foi prevista
na especificação da linguagem Web Services Flow Language (WSFL) por Leymann
(2001). WSEL é um formato XML para a descrição de características não-funcionais
de serviços.
Ao especificar os requisitos para um serviço, o consumidor pode especificar
os critérios de qualidade a serem satisfeitos pelo serviço requerido. Os requisitos de
qualidade são especificados utilizando um documento XML específico. O documento
também inclui os critérios funcionais para a busca de serviços. Ele utiliza um
elemento para representar uma consulta de descoberta de serviços padrão do UDDI.
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A lista de serviços descobertos pode ser utilizada pelo consumidor para selecionar
um serviço apropriado. A Figura 11 mostra um exemplo de descrição de atributos de
qualidade na linguagem WSEL.

Figura 11 - Exemplo de descrição não-funcional de serviço na linguagem WSEL.
Fonte: Sivashanmugam et al. (2005).

A descrição não-funcional de serviço na Figura 11 define dois parâmetros de
qualidade de um serviço. A definição especifica os valores dos tempos de retardo e
processamento, os quais são componentes do atributo tempo de resposta.
A abordagem proposta por Sivashanmugam et al. (2005) utiliza a linguagem
WSEL que é uma linguagem proprietária da IBM.
3.3.5 Modelo de Lee et al., 2005
Em Lee et al. (2005), um modelo é proposto para apoiar a utilização de
serviços Web considerando características não-funcionais. Três componentes são
adicionados ao modelo de serviços Web básico: servidor, mediador e agente para
atributos de qualidade. A Figura 12 apresenta as interações entre os componentes
do modelo proposto.

43

Figura 12 - Modelo para apoiar a utilização de serviços com características não-funcionais.
Fonte: Adaptado de Lee et al. (2005).

Um mediador descobre serviços utilizando as informações incluídas em
consultas XML enviadas pelo consumidor. Uma consulta inclui não apenas as
informações sobre funcionalidades contidas em uma consulta UDDI padrão, mas
também algumas propriedades de qualidade e informações sobre a condição do
consumidor. As propriedades não-funcionais consideradas são: reputação, tempo de
resposta, disponibilidade e confiabilidade. As informações sobre a condição do
consumidor incluem período e área.
Um servidor de informações não funcionais possui dados históricos sobre
cada serviço nele registrado. Um agente testa os serviços registrados em um
servidor regularmente, de acordo com as informações enviadas pelo servidor. Ele
utiliza dados de teste gerados a partir dos arquivos WSDL dos serviços. Os
resultados dos testes são armazenados no servidor.
Para a descoberta de serviços no modelo proposto, o mediador extrai a parte
funcional da consulta e a envia ao repositório UDDI. Se algum serviço retornado pelo
UDDI não foi registrado no servidor anteriormente, ele é registrado pelo mediador.
Em seguida, o servidor calcula os valores dos atributos de qualidade utilizando seus
dados históricos e considerando as condições de busca. Os dados resultantes da
avaliação de cada serviço e gráficos com os dados históricos são mostrados para os
serviços descobertos.
Após selecionar e utilizar um serviço Web, o consumidor pode dar uma nota
que é utilizada no atributo reputação.
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Na abordagem de Lee et al. (2005) a seleção de serviços é baseada em
dados históricos sobre execuções de serviços e condições de consumidores. Um
repositório separado é utilizado para armazenar tais informações.
3.3.6 Ad-UDDI
Du et al. (2006) apresentam um servidor de repositório chamado Ad-UDDI. O
servidor verifica o estado de serviços e coleta informações sobre

eles

periodicamente.
Depois de ser disparado por um cronômetro, o servidor Ad-UDDI inicia a
verificação do estado

real de

serviços. Se o serviço monitorado não está

atualizado, o servidor executa o processo de atualização de informações. A Figura
13 ilustra o mecanismo de monitoramento proposto.

Figura 13 - Repositório UDDI com um mecanismo de monitoramento.
Fonte: Adaptado de Du et al. (2006).

Para o monitoramento, o servidor Ad-UDDI envia mensagens ao provedor
periodicamente contendo o nome, a chave e a versão registrada do serviço. O
provedor verifica os itens das mensagens, comparando-os aos dados atuais do
serviço, e retorna mensagens para indicar se existe a necessidade de atualizar as
informações sobre o serviço contidas no repositório UDDI. Se nenhuma mensagem
é retornada em um determinado período de tempo, o serviço é considerado
indisponível e o servidor declara a indisponibilidade do serviço.
O servidor inclui a seguinte estratégia de monitoramento:


As informações sobre um serviço são canceladas após dez minutos de
monitoramento sem mensagens retornadas;
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Ao receber uma mensagem de retorno, o servidor atualiza as informações
sobre o serviço e determina a disponibilidade do mesmo;



Ao receber uma requisição para a descoberta de serviços, o servidor AdUDDI busca somente entre serviços disponíveis.

A abordagem utilizada em Ad-UDDI é baseada em um servidor para o
repositório UDDI com um mecanismo de monitoramento. Entretanto, políticas para
atributos de qualidade não são utilizadas.
3.3.7 Modelo de Singhera, 2006
Em Singhera e Shah (2006), o autor identifica algumas limitações do modelo
de serviços Web, tais como:


O papel de um monitor está ausente no modelo de serviços Web;



As informações sobre serviços em repositórios UDDI são estáticas,
definidas no momento da publicação dos serviços;



As consultas feitas pelos consumidores são completamente baseadas em
características funcionais dos serviços;



O modelo existente não impõe uma verificação para motivar os provedores
a aprimorarem e manterem a qualidade dos seus serviços.
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Considerando as limitações identificadas, um novo modelo é proposto na
Figura 14.

Figura 14 - Modelo para o monitoramento de serviços.
Fonte: Adaptado de Singhera e Shah (2006).

O provedor especifica o serviço Web utilizando uma extensão da linguagem
WSDL. A descrição de serviço aprimorada pode incluir características nãofuncionais. Ela define se o serviço pode ser considerado em descobertas de serviços
envolvendo critérios de qualidade.
Os provedores publicam os serviços nos repositórios UDDI. Os repositórios
informam aos monitores a publicação de novos serviços. Os monitores coletam
informações não-funcionais e as armazenam em seus repositórios próprios. As
características não-funcionais são verificadas freqüentemente. Além dos resultados
de monitoramento, informações providas pelos consumidores sobre os serviços são
consideradas.
Os consumidores enviam requisições aos repositórios UDDI especificando
requisitos funcionais e não-funcionais. Os repositórios são responsáveis por
descobrir os serviços que satisfazem os critérios funcionais e não-funcionais
estáticos. Eles devem enviar requisições aos monitores para determinar os serviços
que satisfazem os critérios não-funcionais dinâmicos. Referências para os serviços
selecionados são retornadas aos consumidores.
A abordagem proposta por Singhera e Shah (2006) lida com a questão do
dinamismo de serviços Web. Ela é baseada em monitoramento. No modelo, a coleta
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de informações não-funcionais não é realizada em paralelo com a execução do
serviço.
3.3.8 Version-aware Service Directory Model
Fang et al. (2007) define uma extensão para repositório UDDI que é capaz de
guardar a versão dos serviços que nele são armazenados.
A estrutura tModel presente na especificação do repositório, prevê
mecanismos de extensão que permitem associar seus elementos com estruturas
externas. Cada estrutura tModel é identificada por três atributos que são: tModelKey,
keyName e keyValue. O atributo tModelKey é a chave da estrutura tModel e é o
atributo utilizado para ligação com outras estruturas.
São ainda introduzidos na estrutura do repositório UDDI dois atributos. O
primeiro atributo é o elemento logicalService que pode ter múltiplas entidades
businessService

associadas. Todas as entidades

businessService

em um

logicalService representam diferentes versões existentes do mesmo serviço.
Quando um consumidor de serviços usa um businessService, ele pode inscrever-se
no correspondente logicalService para obter informações a respeito do serviço no
repositório. O segundo elemento é o serviceVersion que é adicionado ao
businessService para guardar atributos de versão que são enviados pelo WSDL.
Conforme mostra a Figura 15, todos os businessServices são organizados em uma
estrutura em forma de arvore no diretório de serviços.

Figura 15 - Modelo para o versionamento de serviços.
Fonte: Fan et al. (2007).
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3.3.9 Arquitetura de um Sistema Federado UDDI
Liang e Chung (2008) descrevem um sistema de repositório federado que é
construído com base em um sistema de registros com múltiplos nós. Os nós do
repositório UDDI podem ou não terem sido desenvolvidos por diferentes
organizações. Cada nó individual do UDDI pode usar tanto banco de dados quanto
plataformas heterogêneas.
A Figura 16 representa o modelo de arquitetura federada para o sistema
UDDI. Um sistema federado de registros e repositórios UDDI contém uma coleção
de nós ligados através de uma rede. Cada nó está apto a manipular informações de
serviços através de um protocolo UDDI. Para suportar a operacionalização de
informações sobre serviços, cada nó possui um gerenciador de transação (TM) e um
ou mais gerenciadores de dados (DMs). TMs recebem pedidos do usuário para
leitura e escrita que é executado através de solicitações a DMs. Um DM é dedicado
a um único banco de dados.

Figura 16 - Arquitetura de um Sistema Federado UDDI.
Fonte: Adaptado de Liang e Chung (2008).

Tem-se identificado diferentes tipos de informação que o repositório de
serviço pode armazenar. Tipos similares de informação tais como descrições de
WSDL e OWL-S (Ontology Web Language - Semantic) são armazenadas em um
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banco de dados no qual o sistema de gerenciamento é especialmente desenhado
para prover acesso e atualização para este tipo de informação. Cada cilindro mais à
direita da coluna na Figura 16 representa um banco de dados (banco de dados XML
ou outro tipo de banco de dados) que mantém um tipo de informação. A Figura 16
mostra que há armazenamento individual para descrição de serviços, construção de
serviços,

evolução

de

dados do

serviço

e

dados

de

serviços

usados,

respectivamente, no sistema federado.
Cada nó UDDI com seu banco de dados pode hospedar um ou mais tipos de
informação. Portanto, este nó terá um DM instalado para cada banco de dados com
o propósito de controlar a leitura e gravação de um tipo especifico de informação do
serviço. Por exemplo, se um nó do UDDI tem um banco de dados para descrição de
serviço, ele também terá um descritor de serviço DM que é responsável pela
descrição do serviço que está no banco de dados. Se um segundo nó UDDI tem um
banco de dados de construção do serviço, este também terá um descritor de serviço
DM. No caso de banco de dados replicado, a duplicação de alguns itens de dados
lógicos existirá em múltiplos nós UDDI. Por conseguinte, múltiplos DMs são
instalados para controlar o mesmo item de dado.
Cada nó UDDI pode ter um ou mais TMs, que estão relacionados a um grupo
de usuários do repositório UDDI que por sua vez podem ser prestadores de
determinados serviços e ao mesmo tempo consumidores de outros serviços. Por
este motivo estes grupos são chamados de prestador/consumidor de serviços do
grupo “#n” (mostrado como Serviço P/C do Grupo “#n” na Figura 16). As transações
vindas do usuário são sempre manuseadas por um TM, enquanto que um TM pode
manusear transações de todos os usuários de um mesmo grupo de serviço P/C.
Pedidos de informações de usuários são transportados para TMs via interface
do serviço para controle de acesso concorrente (CAC). Interfaces de serviço CAC
provêem acesso remoto de leituras e escritas transacionais de informações de
serviços nos bancos de dados que estão na retaguarda. A interface de serviço CAC
também facilita a leitura e a escrita de informações sobre o serviço para outros
serviços de informação, tais como serviço de gerenciamento de ontologia e serviço
de operação de dados.
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3.3.10 Modelo QoS para Descoberta de Registros
Chanle et al. (2009) propõem um modelo de descoberta de registro em que o
QoS (Quality of Service) executa um filtro na busca por Web Services. Este trabalho
introduz o monitoramento e a validação de mecanismos para coletar continuamente
informações sobre a utilização do serviço de tal forma que as informações
armazenadas no QoS estejam sempre disponíveis. Como se vê na Figura 17, a
proposta apresenta um modelo distribuído de QoS onde este interpreta as condições
de conexão do cliente de tal forma que possa avaliar com mais precisão as
informações sobre o desempenho do serviço.

Figura 17 - Modelo QoS para Descoberta de Serviços.
Fonte: Adaptado de Chanle et al. (2009).

O modelo proposto é composto das seguintes partes:


Broker QoS  quando o componente recebe o pedido de um consumidor de
Web Service, este busca no repositório local os dados relacionados à
solicitação. Se os resultados retornados não satisfizerem por completo o
pedido do cliente, é executada uma conexão remota com os outros brokers
com o objetivo de buscar mais resultados relacionados ao pedido. Após
colecionar todos os resultados, o broker QoS filtra e ordena os resultados
obtidos. Se o serviço solicitado é encontrado no resultado da apuração, o
mesmo é enviado de volta ao consumidor. Há cinco módulos principais no
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broker QoS que são: publicador, pesquisa, monitor, avaliador e banco de
dados QoS.


Provedor WS  no modelo sugerido, o provedor não deve somente
descrever informações funcionais sobre o serviço oferecido, mas também
trazer informações sobre as informações de QoS e publicá-las no banco de
dados.



Consumidor de Web Server  o consumidor executa consultas ao broker de
QoS para procurar serviços correspondentes e medir o tempo de execução do
serviço. Neste momento é criado um relatório de QoS sobre a execução do
serviço e enviado para o modulo monitor do broker QoS.



UDDI Local  trata-se de um UDDI padrão como especificado em UDDI
(2004). Nele é gravada a descrição do domínio local dos serviços. Provedores
locais de Web Services são requeridos para publicar a descrição dos seus
serviços no UDDI local. Para assegurar suporte genérico, o UDDI local é
conectado ao broker QoS através de uma conexão SOAP. Durante o
processo de registro, o broker QoS atua como um cliente para consultar o
UDDI local para buscar as informações.
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3.3.11 Resumo dos Trabalhos Relacionados
As tabelas apresentadas a seguir resumem os trabalhos referentes a
repositórios

UDDI

descritos

nas

seções

anteriores

e

mostram

possíveis

relacionamentos com a proposta desta dissertação.
Trabalho

XML-based
integration.

advanced

UDDI

search

mechanism

for

B2B

Zhang et al. (2002).
Através de uma linguagem baseada em XML, chamada UDDI Search
Markup Language os serviços são descobertos utilizando como critérios
de descoberta atributos não-funcionais. O mecanismo de busca
proposto incorpora diferentes camadas do UDDI e propriedades
contidas no mecanismo de registry do repositório.
Implementação Máquina de Busca
Relacionamento A linguagem USML por ser baseada em XML pode ser estendida para
busca de serviços no repositório UDDI tendo como parâmetros de
pesquisa requisitos funcionais e não funcionais.

Referência
Resumo

Trabalho
Referência
Resumo

UDDIe: An extended registry for Web services

Trabalho

UX: An architecture providing QoS-aware and federated support
for UDDI

Shaikhali et al. (2003)
A abordagem empregada no repositório UDDIe é baseada na extensão
da estrutura businessService do UDDI para a inclusão de atributos de
qualidade no contexto de computação em grade. Uma infra-estrutura
utiliza a extensão para gerenciar características não-funcionais em
serviços de grade.
Implementação Extensão
Relacionamento Através de um documento separado (WSDL estendido) especifica
características não-funcionais diretamente nas interfaces dos serviços.
Este recurso pode ser complementado para estabelecer
relacionamentos com os requisitos no repositório UDDI.

Chen et al. (2003)
Um sumário com características não funcionais dos serviços é gerado a
partir das informações contidas nos relatórios produzidos pelos
consumidores. A requisição inclui os critérios funcionais e o
identificador do perfil do consumidor. Serviços com a funcionalidade
requerida são obtidos utilizando o UDDI. Os serviços são ordenados de
acordo com o perfil e preferência do consumidor.
Implementação Máquina de Busca
Relacionamento Utiliza requisitos funcionais para montar os sumários e disponibiliza o
resultado das querys para todos os usuários do domínio.

Referência
Resumo
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Trabalho
Referência
Resumo

Framework for semantic Web process composition

Trabalho
Referência
Resumo

A framework to support QoS-aware usage of Web services

Sivashanmugam et al. (2005)
Um documento WSEL complementa um documento WSDL com
informações não-funcionais. O registro do serviço no UDDI inclui uma
referência para o arquivo WSDL. Por sua vez, cada arquivo WSDL é
ligado a um arquivo WSEL.
Implementação Extensão
Relacionamento WSEL é um formato XML para a descrição de características nãofuncionais de serviços. Este formato inclui os critérios funcionais e não
funcionais em conformidade com o repositório UDDI.

Lee et al. (2005)
Um servidor gera um histórico das informações não-funcionais de
acordo com as condições de busca e guarda no repositório UDDI
padrão. Uma requisição XML incluindo critérios funcionais e nãofuncionais e as condições do consumidor é utilizada. Agentes com
condições diferentes testam os serviços regularmente. As informações
coletadas são mantidas no servidor.
Implementação Máquina de Busca
Relacionamento Um mediador descobre serviços utilizando as informações incluídas em
consultas XML enviadas pelo consumidor. Este mediador separa os
requisitos funcionais dos não-funcionais e os envia ao UDDI e ao
servidor, respectivamente.

Ad-UDDI: An active and distributed service registry
Trabalho
Referência
Resumo

Du et al. (2006)
Repositórios UDDIs adicionais são utilizados para incluir novas
informações a partir de chamadas padrões da API do UDDI. Busca
apenas entre os serviços previamente declarados como disponíveis
pelo monitor. O servidor Ad-UDDI envia mensagens ao provedor
periodicamente perguntando ao provedor se existe a necessidade de
atualizar as informações sobre o serviço contidas no repositório UDDI.
Implementação Máquina de Busca
Relacionamento Ad-UDDI adota um mecanismo de monitoramento ativo de tal maneira
que as informações referentes ao serviço podem ser atualizadas
automaticamente. Este monitor pode ser estendido para incorporar a
atualização de forma dinâmica de requisitos não funcionais.
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Trabalho

Extended Web services framework to meet non-functional
requirements

Singhera e Shah (2006)
A linguagem WSDL é estendida para incluir atributos de qualidade. Os
consumidores enviam requisições aos repositórios UDDI especificando
requisitos funcionais e não-funcionais. Os repositórios são
responsáveis por descobrir os serviços que satisfazem os critérios
funcionais e não-funcionais estáticos. Monitores mantêm atributos nãofuncionais dinâmicos.
Implementação Extensão e Maquina de Busca
Relacionamento Um monitor verifica requisitos não funcionais nos repositórios dos
monitores que funcionam com extensões ao UDDI. Esta estrutura
poderia complementar o trabalho apresentado em Du et al. (2006).

Referência
Resumo

Trabalho
Referência
Resumo

Version-aware approach for web service directory

Trabalho
Referência
Resumo

A Federated UDDI System for Concurrent Access to Service Data

Fang et al. (2007)
A estrutura UDDI é estendida para que sejam colocados elementos de
descoberta. Um proxy providencia os serviços de consulta no
repositório UDDI. Um modelo para envio e recebimento de mensagens
é utilizado para descoberta de serviços.
Implementação Extensão
Relacionamento A estrutura tModel do repositório UDDI é usada como elemento de
ligação com a estrutura proposta por Fang et al (2007). De forma muito
similar, a extensão nesta dissertação também se utilizará da estrutura
tModel para efetuar a ligação entre a estrutura de rastreabilidade de
requisitos e o repositório UDDI.

Liang e Chung (2008)
Os repositórios de registro UDDI são construídos sobre uma plataforma
heterogênea de DDBMS. É construído com base em um sistema de
registro federados com vários nós em repositórios UDDI. Cada nó pode
utilizar base de dados individual ou heterogênea.
Implementação Máquina de Busca
Relacionamento Estuda o problema de acesso a dados do serviço em um sistema UDDI
quanto ao gerenciamento de dados no contexto das necessidades que
os usuários deste tipo de repositório têm para descoberta de serviços
em uma federação.
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Trabalho
Referência
Resumo

A QoS-aware Model for Web Service Discovery

Chanle et al. (2009)
O modelo proposto tem como objetivo aferir continuamente a qualidade
dos serviços contidos no repositório. É composto de WS Provider, WAS
Consumidor, Local UDDI e QoS Broker. O mecanismo coleta e avalia
continuamente os relatórios de retorno gerados sobre a qualidade do
serviço que foi chamado.
Implementação Máquina de Busca
Relacionamento Ao invés de fazer uma ligação direta com o repositório UDDI, o autor
optou por ter dois agentes (publicação e pesquisa) que fazem a ligação
do serviço no repositório UDDI com atributos de qualidade mapeados
em um banco de dados. Da mesma forma é possível mapear requisitos
funcionais e não funcionais.
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3.4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde que surgiu, a especificação para repositórios UDDI, vem sendo

constantemente estendido para contemplar as necessidades de negócio em
ambientes intraorganizacionais. Estas necessidades se dividem por várias áreas.
Uma delas esta relacionada com a engenharia de requisitos, na qual alguns
trabalhos mostrados buscam acrescentar atributos de qualidade ao serviço
armazenado no repositório.
Outros se preocupam com a parte da gestão de serviços no repositório, onde
são sugeridas extensões que auxiliem no processo de governança SOA.
Tem-se ainda extensões que buscam auxiliar o desenvolvedor na hora de
buscar e utilizar um serviço. Um exemplo, são as extensões que propõem
versionamento de serviço.
Foram encontrados trabalhos que abrangem ainda rastreamento de serviços
nos repositórios, mas com enfoque principal em requisitos não funcionais.
Alguns pontos não tratados nos trabalhos pesquisados são:
 Especificação de requisitos funcionais para repositórios UDDI;


Publicação de atributos de qualidade de serviço e descoberta de
serviços considerando requisitos não funcionais;

 Verificação de requisitos funcionais e não-funcionais com o objetivo de
garantir níveis de qualidade.
Os trabalhos que basearam suas soluções em extensões ligadas a estrutura
tModel do repositório UDDI servirão como base para efetuar a ligação entre a
estrutura proposta e a estrutura do repositório UDDI.
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4

Extensão ao Repositório UDDI
Como visto na seção 3.2.1, o padrão UDDI atual especifica funcionalidades

que são realizadas através de suas API`s, as quais padronizam o procedimento e a
comunicação

entre

os

dados

armazenados

no

repositório

UDDI

e

as

implementações construídas para interagir com estes dados.
Nos repositórios usuais de SOA não existe uma clara vinculação entre os
serviços e os requisitos que os geraram. Neste trabalho é proposta a criação de um
conjunto de metadados na forma de modelo E/R com base no metamodelo descrito
por Kassab et al (2009) dentre outros, para vincular requisitos aos respectivos
serviços no repositório UDDI. O conjunto de metadados inclui informações sobre
requisitos funcionais e não funcionais permitindo desta forma rastrear elementos
(requisito, caso de uso, regra de negócio etc) nas diversas fases da análise. Estes
elementos são decompostos em elementos mais simples (atributos, domínio e
índices), e registrados na estrutura de dados construída. A Figura 18 fornece uma
primeira visão simplificada de vinculação entre requisito e serviço.

Figura 18 - Relacionamento Serviços X Requisitos
Fonte: O Autor
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4.1

MODELO DE DADOS
Para Mäder, Gotel e Philippow (2009), a essência de um método está na

definição e utilização de um modelo que contemple a informação de rastreabilidade.
Estes modelos fornecem apoio para decidir quais são os artefatos de software a
serem armazenados, bem como quais relacionamentos devem ser definidos. Em
Cimitile (1999), para que o processo de análise de impacto possa identificar os
artefatos afetados por mudanças de sistemas é necessário um método de
representação de software que possa formalizar o conhecimento sobre as
dependências entre artefatos.
De acordo com Pinheiro (2000), um modelo deve definir apenas um tipo de
relacionamento para indicar a rastreabilidade entre os objetos e deixar a
interpretação do mesmo fora do modelo. Apenas em alguns casos muito específicos,
é possível determinar um relacionamento de forma totalmente precisa. De maneira
geral, a interpretação é deixada fora do modelo (PINHEIRO, 2000).
Na sequência deste trabalho, um modelo de dados é apresentado. Este
modelo visa representar toda a estrutura do sistema que será desenvolvido para
suportar o método do presente trabalho.
O desenvolvimento de um novo modelo de dados se faz necessário para
contemplar o conjunto de requisitos elencados na seção 2.3, bem como para
suportar o relacionamento entre requisitos e serviços. Esta conclusão é analisada
melhor na seção 4.3, onde o modelo proposto será comparado com os demais
modelos estudados. Inicialmente, o modelo será criado por aspectos, sendo que,
cada um dos aspectos será abordado separadamente para em seguida serem
consolidados em um modelo único.
4.1.1 Rastreabilidade
O primeiro aspecto que deverá estar presente no modelo é a capacidade de
representar a rastreabilidade. Neste sentido, faz-se necessário um modelo que
permita representar não somente a rastreabilidade vertical (entre elementos de um
mesmo modelo), mas também a rastreabilidade horizontal (entre elementos de
modelos diferentes). Além disso, conforme visto em vários trabalhos, a configuração
da granularidade da rastreabilidade ainda constitui um problema a ser resolvido.
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Modelos de rastreabilidade com aspectos similares foram identificados nos
trabalhos de Ramesh et al. (2001), Letelier (2002) e Kassab, Ormandjieva e Daneva
(2008). Letelier (2002) propõe um modelo UML que permite registrar requisitos de
software, tanto textuais quanto artefatos de design em uma estrutura de agregação
recursiva. Entretanto, o modelo permite um conjunto finito e pré-definido de
relacionamentos entre as entidades de modelo, enquanto que o trabalho de Kassab,
Ormandjieva e Daneva (2008) não considera código fonte como artefato.
Neste sentido, procurou-se desenvolver um modelo que permita o registro de
relacionamentos entre requisitos de grossa granularidade, como um documento de
especificação textual, um caso de uso, uma classe UML ou um arquivo contendo
código-fonte e também relacionamentos entre requisitos de fina granularidade, como
uma palavra do documento de especificação, um ator, um método de uma classe
UML ou um método de uma classe no código-fonte. Desta forma, será possível
indicar precisamente em qual parte do código-fonte, determinado método é
implementado.
O modelo de dados proposto, conforme visualizado na Figura 19, inicia em
uma entidade (Entity), que pode ser um elemento (Element) ou uma relação entre
dois elementos (Relation). Uma relação poderá ter um tipo (TraceTo, Implements,
Dependency, dentre outros não representados em função do espaço). Já um
elemento poderá ser um artefato (requisito textual, uma classe, um caso de uso,
dentre outros) ou um membro de um artefato (propriedade, método, estado,
atividade, dentre outros). Um artefato poderá ser composto por diversos membros. A
configuração da granularidade se dará no relacionamento entre elementos, uma vez
que a superclasse Element é uma generalização tanto da classe Artifact, quanto da
classe Member. Desta forma, poderá existir um relacionamento entre artefatos e
seus tipos, entre membros e seus tipos e em um mesmo nível, artefatos e membros.
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Figura 19 - Aspecto de Rastreabilidade do Modelo
Fonte: O Autor

A Figura 20 traz exemplos de elementos considerados artefatos e membros e
sua granularidade distinta onde em sua parte superior temos exemplos de artefatos
e na parte inferior, os membros destes artefatos. Os elementos estão divididos na
horizontal em relação à fase que pertencem: análise, projeto ou implementação. As
setas indicam os relacionamentos entre artefatos e seus membros correspondentes.
A principal vantagem deste tipo de relacionamento é permitir a criação de
relacionamento entre artefatos, entre membros e entre artefatos de quaisquer fases,
possibilitando a representação de relacionamentos com uma riqueza de detalhes
não somente na rastreabilidade vertical, mas também na rastreabilidade horizontal.
Neste exemplo, requirement representa um requisito textual, sendo que word
representa um termo relevante dentro deste requisito. Além destes, tem-se class,
que representa uma classe de design (UML), atribute e method, que representam
atributos ou métodos de classes de design, pclass que representa uma classe de
projeto (de implementação/código-fonte), bem como pattribute e pmethod que
representam atributos e métodos de classe.
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Figura 20 - Relacionamento entre artefatos e membros
Fonte: O Autor

4.1.2 Gestão de Mudanças
O segundo aspecto que deve estar presente no modelo de dados é o registro
das mudanças ocorridas, suas origens, seus responsáveis e seus motivos. Modelos
similares que apresentaram a mudança como um aspecto relevante foram
encontrados no trabalho de Ramesh et al. (2001), que focam exclusivamente
requisitos textuais. O modelo não identifica as origens e razões das mudanças.
Para permitir o controle de mudanças que contemple tanto requisitos de muita
ou pouca granularidade, bem como permitir uma classificação das mudanças, é
proposto o fragmento de modelo demonstrado na Figura 21.

Figura 21 - Aspectos de controle da mudança no modelo
Fonte: O Autor
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Este modelo é centrado no conceito de mudanças (Change). Uma mudança
ocorre em uma entidade (Entity). Como visto anteriormente, uma entidade pode ser
um elemento do modelo (caso de uso, classe), partes de elementos (membros) ou
um relacionamento entre elementos. Desta forma, uma mudança pode ocorrer em
um elemento de fina granularidade como também em um elemento de grossa
granularidade. Uma mudança é desencadeada por um colaborador (Stakeholder),
que por sua vez possui um papel (Role). Cada mudança possui uma razão (Reason)
e uma origem (Origin). Conforme classificação proposta por Nurmuliani, Zowghi e
Fowell (2004), são exemplos de razões de mudanças: correção de defeito, requisito
faltante, melhoria funcional, estratégia de produto etc. São exemplos de origens de
mudanças: relatórios de erros, observações da gerência do projeto, do grupo de
marketing, análise do desenvolvedor, etc. Além disso, cada mudança pode ser do
tipo: adição, exclusão ou mudança. No modelo, só foram representados alguns
exemplos de razões e origens em função do espaço disponível.
4.1.3 Gestão de Impactos
O próximo aspecto a ser modelado é a representação de impactos gerados a
partir de mudanças. Modelos similares que apresentam o impacto como aspecto
relevante, foram encontrados no trabalho de Kelleher (2006).
O modelo de Kelleher (2006) permite representar um impacto, relacionar este
a uma mudança e indicar para cada impacto, apenas um elemento afetado. Desta
forma, percebe-se que o modelo considera cada elemento afetado por uma
mudança no sistema como um impacto diferente. O modelo permite ainda
representar impactos causados como uma recursão da classe Impact. O modelo não
permite relacionar impactos com Stakeholders e está focado em artefatos de design
(UML). Desta forma, conforme pode ser visualizado na Figura 22, é proposto o
seguinte fragmento de modelo para representar impactos e vincular as mudanças
com Stakeholders:
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Figura 22 - Aspecto de gestão de impactos do modelo
Fonte: O Autor

No modelo proposto, um impacto (Impact) é uma classe que está relacionada
diretamente com uma mudança (Change), uma vez que todo impacto será originado
a partir de uma mudança. Enquanto a relação da mudança (Change) com o
Stakeholder indica o causador da mudança, a relação de Impact com Stakeholder
indica quem resolveu o impacto. Cada impacto poderá afetar um conjunto de
entidades (Entity), que poderão ser elementos (artefatos ou membros) ou
relacionamentos, representados por uma estrutura de agregação.
4.1.4 Vinculação do Serviço ao Repositório Proposto
Para utilizarmos o UDDI no cenário de rastreabilidade de serviços, é
necessário definir quais componentes do UDDI serão usados e quais informações
de registro no repositório serão armazenadas. Alguns destes componentes possuem
o tipo de informação a ser armazenada predefinida, por exemplo, o componente
Binding Template (vide seção 3.2) que armazena o ponto de acesso do serviço.
Logo, as informações que são comuns a qualquer serviço WEB serão armazenadas
nos locais designados pelos componentes UDDI e outras informações especificas
que possibilitem a rastreabilidade do serviço serão armazenadas no modelo
proposto, possibilitando desta forma a descoberta dos serviços.
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Basicamente, algumas informações podem ser consideradas padrão, ou seja,
comum para qualquer serviço, sendo elas: nome, ponto de acesso, descrição,
parâmetros e etc. Porém, existem informações especificas que diferem de serviço
para serviço e que devem ser distribuídas nos componentes do UDDI. O
componente Category Bag do UDDI foi concebido para armazenar essas
informações especificas. O próprio nome do componente explica o seu uso, pois as
informações específicas de um serviço geralmente o categorizam.
O modelo informacional do padrão UDDI (UDDI 2004) é composto de
estruturas de dados representadas em XML. O modelo informacional do UDDI
estendido agrega a estrutura de dados proposta neste trabalho. A Figura 23 ilustra o
modelo informacional estendido.

Figura 23 - Modelo Informacional
Fonte: Adaptado de UDDI (2004)
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Na Tabela 3 são mostrados os componentes do UDDI que serão usados para
referência e relacionamento de serviços e requisitos no modelo proposto. Também
serão mostradas as informações que serão armazenadas e exemplos dessas
informações.
Campos

Componentes

Nome

Business
Entity

Binding
Template

Exemplo
IPT

Operador

Usuário responsável pela
gerência dos serviços

Operador

URL

URL onde o serviço está
disponível

mestrado.ipt.br

Descrição do registro
UDDI
Armazena o nome do
serviço e pode ser usado
Nome
como elemento
identificador
Descrição
Descrição sobre o serviço
URL de ponto de acesso
Ponto de Acesso
ao serviço
Descrição

Business
Service

Descrição
Nome da entidade
proprietária dos serviços

Responsável por descobrir e publicar
os serviços web do IPT
Matricular, Cadastrar
Serviço de matricula de aluno
http://mestrado.ipt.br:8080/services

Descrição técnica do
Esse serviço funciona através de
serviço
troca de mensagens NMWG
Este componente possui
o número de informações
armazenadas variável. A
quantidade de
ID de relacionamento com o modelo
Category Bag Indefinido
informações depende do
proposto
tipo de serviço. Aqui é
armazenado o ID de
referencia com o
requisito
Como o tModel é um
indice, seu nome é usado
como chave para
ServicoEntidade (ENT), ServicoTarefa
tModel
Nome
identificar um serviço.
(TRF), ServicoUtilitario (UTL)
Foram criados tModels de
acordo com as
características do serviço
Tabela 3 - Componentes do UDDI usados no serviço de publicação e descoberta
Fonte: UDDI (2004)
Descrição
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A Figura 24 auxilia no entendimento sobre os componentes do UDDI e os
seus relacionamentos, pois mostra a notação usada na proposta deste trabalho.
Nesta modelagem é possível ver a entidade proprietária de serviço (Business Entity)
a qual pode possuir um ou mais Serviços Web em seu registro. Já um Serviço Web
pode ser relacionado com um ou mais componentes do tipo tModel possibilitando
assim o uso de identificadores (tModel) para categorizar o serviço. O Serviço Web
propriamente dito (Business Service) possui apenas um componente do tipo Binding
Template, pois as informações de acesso a um serviço são únicas. Já o Business
Service pode possuir um ou mais Category Bags, o que permite que um serviço
também possa ser categorizado por mais de um conjunto de informações
específicas.
Business Entity

Category Bag

Nome: ex Cadastrar
ID: UUIDXXX (PK)
URL: http://uddi.ipt.br

tModel ID: ex UUIDKKK (FK)
Nome: ex Interface
Valor: eth0

n

1

n

n

n

Business Service
Nome: ex ENT Cadastrar
ID: ex UUIDZZZZ (PK)
Business ID: UUIDXXXX (FK)
Descrição: ex. Cadastrar
Alunos

ENT Cadastrar
Key: ex UUIDKKK (PK)
Nome: ex Cadastrar
Descrição: Requisito
Cadastro de Alunos

n
ID da tabela
element da
extensão proposta

1

1

1

tModelReference

Binding Template
ID: ex UUIDWWW (PK)
Access Point: ex http://ipt:8080/ENT
URL Type: http

1

1

Figura 24 - Integração UDDI x Extensão
Fonte: O Autor

tModel ID: UUIDKKK (FK)

n Descrição: Serviço Entidade
Par:ametros: Dados do aluno
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Os tModels possibilitam o compartilhamento de especificações. Por exemplo,
consórcios podem criar tModels que especificam atributos que domínios específicos
devem possuir. O tipo tModel permite que atributos possam ser:


Definidos para domínios específicos



Refinados



Compostos



Especilializados

A Figura 25 mostra uma estrutura tModel. O exemplo ilustra um tModel
utilizado para especificar o ID da tabela elemento (13-15) que relaciona o serviço a
toda a estrutura de dados da extensão, permitindo desta maneira que possa se
estabelecer a rastreabilidade vertical. O atributo especificado (Linhas 02-11) diz
respeito ao requisito cadastrar presente nos exemplos da seção 5. O elemento
overviewURL (Linhas 08-10) aponta para um arquivo que mantém a definição do
atributo. As linhas 12-19 representam as propriedades do atributo. O tModel com a
chave indicada na linha 18 específica a capacidade. O ID desta capacidade no
modelo é especificado na linha 17.

Figura 25 - Exemplo de tModel para relacionamento de ID com o modelo
Fonte: O Autor
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4.1.5 Modelo de Classes Consolidado
Na Figura 26, é apresentado o modelo consolidado a partir dos aspectos
modelados: rastreabilidade, gestão de mudanças, gestão de impactos e gestão de
serviços. Cada aspecto é representado por uma região de cor diferente no modelo
consolidado. A rastreabilidade é representada pela região em amarelo, a gestão da
mudança pela região em verde, a gestão de impacto pela região laranja e a gestão
de serviços pela região em vermelho. A classe entidade (Entity) representa qualquer
artefato de software, desde um requisito textual, até um diagrama de classe, um
método ou um relacionamento entre dois artefatos, é central no modelo, pois é
compartilhada por todos aspectos, enquanto que a classe tModel pode fazer
referencia ou ser referenciada por qualquer um destes artefatos.
O modelo proposto comporta os conceitos identificados pelos requisitos
levantados no presente trabalho. Para verificar esta proposição, na seção 4.3 o
modelo será comparado com os demais modelos estudados com base em certos
critérios.
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Figura 26 - Modelo proposto consolidado
Fonte: O Autor
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Como visto, o modelo proposto especifica quais os tipos de artefatos e
relacionamentos que se fazem necessários para prover a rastreabilidade, ao mesmo
tempo em que permite extensibilidade e adaptabilidade por meio da especialização e
criação de novas subclasses daquelas já existentes.
4.2

TRANSFORMAÇÃO DO MODELO UML PARA UM MODELO E/R
A partir do modelo consolidado em UML proposto no item anterior pode-se

realizar seu mapeamento para uma estrutura relacional por meio da aplicação de
certos padrões ORM (Object-Relational Mapping). Os padrões utilizados neste
trabalho para o mapeamento objeto-relacional foram retirados do catálogo de Design
Patterns para uso em aplicações corporativas de Fowler (2002).
Dentre os padrões utilizados neste trabalho para a criação do modelo
relacional, pode-se citar o padrão Class Table Inheritance (Hibernate, 2004),
utilizado para mapear os relacionamentos de herança como os encontrados entre as
classes Entity, Element e Artifact, o padrão Foreign Key Mapping (Hibernate, 2004),
para mapear os relacionamentos de associação, como os encontrados entre as
classes Change e Stakeholder e os relacionamentos de composição, como os
encontrados entre as classes Version e Entity. Já para mapear relacionamentos de
agregação, como o encontrado entre as classes Impact e Entity, foi utilizado o
padrão Association Table Mapping (Hibernate, 2004).
Alguns relacionamentos de herança, como os encontrados a partir das
classes Artifact e Member puderam ser mapeadas por meio do padrão Single Table
Inheritance (Hibernate, 2004), tendo uma tabela de apoio para representar o tipo de
objeto armazenado na estrutura (artifact_class para artifact e member_class para
member)
A partir dos critérios mencionados nos parágrafos anteriores é possível
construir o modelo de entidade e relacionamento. Na Figura 27 é possível visualizar
as tabelas, seus relacionamentos, as primary key e os atributos de cada tabela.
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Figura 27 - Modelo Relacional
Fonte: O Autor
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A seguir são apresentadas, de modo sucinto as descrições dos atributos das
entidades do repositório. Para manter o foco apenas nos atributos das entidades, as
descrições não incorporam a transformação dos modelos de entidades e
relacionamentos do capítulo em esquemas relacionais, isto é, não representam, por
exemplo, chaves estrangeiras das entidades nos relacionamentos.
Tabela artifact: Responsável por armazenar os artefatos de uma entidade. Artefato
especializa os elementos que foram desmembrados a partir de uma entidade.
Nome da Coluna

Tipo

id

integer

id_aclass

integer

id_element

integer

name

Nulo?

Descrição

NOT NULL PK da tabela.
NULL

FK da classe artefato.

NOT NULL FK do elemento ao ao qual o
artefato está associado.

string

NULL

Nome do artefato.

Tabela artifact_class: Traz os tipos de artefatos, como por exemplo, ator, classe,
casos de uso, elementos testuais etc.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

description

string

NULL

Descrição do tipo de artefato.

id

integer

NOT NULL

PK da tabela.

Tabela change: Relaciona as mudanças ocorridas em uma entidade. A entidade
pode ser um elemento, membros que compõem este elemento, relacionamento
entre elementos ou serviços ou capacidades afetadas.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

change_date

date

NULL

Data da mudança.

classified

bit

NULL

Campo para identificar se a
mudança já foi processada.

description

Text

NULL

Descrição da mudança.
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id

integer

NOT NULL

PK da tabela.

id_change_type

integer

NOT NULL

FK que identifica qual o tipo de
mudança.

id_element

integer

NULL

FK que identifica a qual
elemento a mudança está
associada.

id_origin

integer

NOT NULL

FK que identifica a origem da
mudança.

id_reason

integer

NOT NULL

FK que identifica a razão da
mudança.

id_stakeholder

integer

NULL

FK que identifica o stakeholder
responsável pela mudança.

Tabela change_type: Relaciona os tipos de mudança ocorridas a mudança.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

Description

string

NULL

Descrição do tipo de mudança.

Id

integer

NOT NULL

PK da tabela.

Tabela elemento: Generalização da classe artefato assim como da classe membro.
Permite efetuar o relacionamento entre entidades, os artefatos e membros que a
compõem e os serviços ao qual estes artefatos e membors estão relacionados.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

Id

integer

NOT NULL PK da tabela.

id_entity

Integer

NULL

FK que identifica a qual
entidade este elemento está
associado.
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Tabela entity: Responsável pelo cadastramento das entidades do projeto. Uma
entidade pode ser as diversas subdivisões de uma especificação, casos de uso,
serviços, módulos aplicações etc.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

Autor

text

NULL

Criador da entidade.

Id

integer

NOT NULL

PK da tabela.

id_etype

integer

NULL

FK que identifica qual o tipo de
entidade.

id_project

integer

NULL

FK que identifica a qual projeto a
entidade está associada.

Path

text

NULL

Local onde a entidade se
encontra.

Reference

string

NULL

Descrição da entidade.

Tabela entity_type: Permite classificar os vários tipos de entidades em um projeto.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

Acronym

varchar(5)

NULL

Sigla que identifica o tipo de
entidade.

Description

varchar(40) NULL

Descrição completa do tipo de
entidade.

Id

integer

NOT NULL PK da tabela.

75

Tabela impact: Permite relacionar um impacto, relacionar este a uma mudança e
indicar para cada impacto, apenas um elemento afetado.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

dt_register

date

NULL

Data de registro do impacto.

Id

integer

NOT NULL

PK da tabela.

id_change

integer

NULL

FK que identifica qual a mudança
responsável pela ocorrência do
impacto.

id_sth_resolved

integer

NOT NULL

FK que identifica qual o
stakeholder que foi responsável
pela solução do impacto.

is_resolved

Bit

NULL

Flag que identifica se o impacto
foi resolvido.

Tabela impact_entity: Permite relacionar as entidades impactadas em uma
mudança.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

Degree

integer

NULL

Grau do impacto (pequeno,
médio, alto).

id_entity

integer

NOT NULL

FK da tabela de entidade.

id_impact

integer

NOT NULL

FK da tabela de impacto.
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Tabela member: Relaciona os tipos de membros que compõem um artefato. Estes
membros podem ser uma propriedade, um método, uma classe, um estado, uma
atividade etc.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

Id

integer

NOT NULL

PK da tabela.

id_artifact

integer

NOT NULL

FK que associa o membro ao
artefato.

id_element

integer

NOT NULL

FK que associa o membro do
artefato ao elemento.

id_mclass

integer

NOT NULL

FK que identifica o tipo de
membro.

Name

string

NULL

Nome que identifica o membro
que compõe o artefato.

Tabela member_class: Informa qual é o tipo da classe do membro. Pode ser um
métido, uma propriedade etc.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

Description

string

NULL

Descrição do tipo de membro.

Id

integer

NOT NULL

PK da tabela.

Tabela origin: Relaciona a origem à mudança, como por exemplo relatórios de
erros, observações da gerência do projeto, do grupo de marketing, análise do
desenvolvedor etc.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

Description

string

NULL

Descreve qual a origem da
mudança.

Id

integer

NOT NULL

PK da tabela.
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Tabela project: Tabela para cadastramento de projetos.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

creation

date

NULL

Data de criação do projeto.

id

integer

NOT NULL

PK da tabela.

location

url

NULL

Local onde se encontram os
artefatos do projeto. Geralmente
um repositório de documentos em
algum servidor da rede.

name

string

NULL

Nome do projeto.

Tabela reason: Relaciona as razões para uma mudança, como por exemplo
correção de defeito, requisito faltante, melhoria funcional, estratégia de produto etc.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

Description

string

NULL

Descrição da razão da mudança.

Id

integer

NOT NULL

PK da tabela.

Tabela rel_type: Tabela que possui informações sobre o tipo de relacionamento
como por exemplo associação, herança etc.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

Description

string

NULL

Descrição do tipo de associação
entre os elementos.

Id

integer

NOT NULL

PK da tabela.
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Tabela relation: Efetua a relação entre dois elementos, permitindo com isto que se
forme uma hierarquia entre elementos e entidades.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

Id

integer

NOT NULL

PK da tabela

id_element_from

integer

NOT NULL

FK da tabela element.

id_element_to

integer

NOT NULL

FK da tabela element.

id_rtype

integer

NULL

FK da tabela rel_type.

is_horizontal

bit

NULL

Indica se há relacionamento
horizontal.

Tabela role: Identifica qual o papel do stakeholder no projeto.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

Description

string

NULL

Descrição do papel do
stakeholder no projeto.

Id

Tabela

integer

stakeholder:

Permite

NOT NULL

cadastrar os

PK da tabela.

stakeholders

responsáveis por

desencadear mudanças no projeto.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

Id

integer

NOT NULL

PK da tabela.

id_role

integer

NOT NULL

FK qye identifica o papel do
stakeholder no projeto.

Login

string

NULL

Identificação de como o
stakeholder é referenciado no
projeto.

Name

string

NULL

Nome ou identificação do
stakeholder.
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Tabela tModel: Permite o relacionamento entre os serviços no repositório UDDI e os
elementos que compõem o serviço.
Nome da Coluna

Tipo

Nulo?

Descrição

description

text

NULL

Uma breve descriçao do que este
serviço faz.

id

integer

IDENTITY

PK da tabela

id_element

integer

NULL

FK que associa o serviço a um
elemento.

idService

varchar(32)

NULL

Identifica o ID do serviço no
repositório UDDI.

name

varchar(60)

NULL

Nome do serviço no repositório.
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4.3

COMPARAÇÃO DOS REQUISITOS NOS MODELOS ESTUDADOS
Os modelos, bem como os critérios a serem comparados já foram

apresentados na seção 2.3. Na coluna “proposta” da tabela abaixo é mostrado
quais requisitos estão contemplados no modelo de dados unificado que é
apresentado na seção 4.2. Assinalados em vermelho, aparecem os dois requisitos
(itens 11 e 12) que são a principal contribuição para este trabalho.

Tabela 4 - Modelos X Requisitos de Comparação
Fonte: O Autor

Por meio da matriz de comparação entre os modelos estudados e o modelo
proposto, pode-se perceber que não existe critério algum que seja atendido apenas
por um dos modelos. Alguns modelos oferecem uma cobertura maior do que outros
para determinados requisitos.
Dentre os modelos estudados, podemos perceber que somente os modelos
do item 1 da tabela estão preparados para representar com maior abrangência
artefatos de software de fases distintas do ciclo de desenvolvimento: requisitos
textuais e modelos de design.
O critério “permitir a rastreabilidade vertical”, assinalado no item 4 da tabela,
foi o critério mais atendido por todos os modelos estudados. Já o critério “permitir a
rastreabilidade horizontal”, no item 5 da tabela, não foi atendido com a mesma
completude por todos modelos estudados. É importante notar que, para permitir a
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rastreabilidade horizontal, é necessário contemplar a representação de artefatos de
pelo menos duas fases distintas do desenvolvimento de software.
Um critério essencial adotado pelo presente trabalho “permitir maior nível de
granularidade” que permite relacionamentos de rastreabilidade com granularidade
grossa bem como granularidade fina, é atendida por três dos modelos estudados,
conforme identificado no item 9 da tabela.
O modelo assinalado no item 8 da tabela permite a representação de
mudanças ocorridas, mas apenas o modelo proposto permite determinar o impacto
ocorrido.
Cinco modelos, conforme mostrado no item 10 da tabela, atendem a relação
entre artefatos e stakeholders, sendo que apenas 4, conforme mostrado no item 1
dat tabela, contemplam a relação entre artefatos e documentos externos.
Na Tabela 5, é mostrado um gráfico indicando a quantidade de requisitos atendidos
por cada modelo.

Tabela 5 - Requisitos atendidos por modelo
Fonte: O Autor
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5

FERRAMENTA DE CONSULTA E MANUTENÇÃO
A estrutura de consulta e manutenção é composta por um serviço principal

que é o responsável, além da consulta, também pela manutenção dos dados, uma
interface de acesso (cliente), o repositório de serviços UDDI (2004) e a base de
dados relacional construída nesta proposta. Na Figura 28 é possível ter uma visão
geral da estrutura de consulta e manutenção à base criada, tendo um serviço que é
responsável por efetuar as consultas a esta base, efetuar a ligação do serviço
(gravação do ID do serviço no momento do registro no repositório) na base
relacional e inclusão dos elementos de ligação (artefatos, membros, entidades etc).
A interface do cliente é responsável por acionar as capacidades do serviço.

Figura 28 - Macro Estrutura do Serviço de Consulta e Descoberta
Fonte: O Autor
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5.1.

PROTÓTIPO
Para exemplificar a utilização da versão relacional do modelo, algumas

consultas em linguagem SQL são realizadas. Estas consultas têm como objetivo
demonstrar que o modelo construído atende aos requisitos listados na seção 4.3,
além de demonstrar a flexibilidade do mesmo. Na seção 5.1.1 é mostrado, em forma
de grafo, como as consultas foram construídas. A partir da seção 5.1.2 são
mostradas as consultas feitas em T-SQL propriamente ditas. Para fins didáticos,
foram anexadas às telas o script SQL que gera as listas mostradas nas telas de
consulta.
5.1.1 Grafo de Rastreabilidade
A informação de rastreabilidade, tanto vertical quanto horizontal, permite que
seja possível gerar um grafo de rastreabilidade. Este grafo de rastreabilidade
representa os artefatos e os membros de artefatos do sistema e suas interligações.
No grafo de rastreabilidade, os nodos representam os artefatos, que são elementos
com granularidade grossa, como por exemplo, uma classe de design ou um caso de
uso e também os membros de um artefato, que são elementos com granularidade
fina, como um método ou uma propriedade de uma classe. Já as arestas
representam as ligações de rastreabilidade existente entre os elementos.
Os elementos são marcados com cores e formatos diferentes. Elementos em
forma de elipse representam artefatos e elementos em forma de retângulos
representam membros de artefatos. Elementos em verde representam artefatos ou
membros pertencentes à etapa de levantamento de requisitos e representam
requisitos textuais, bem como termos relevantes dentro destes requisitos. Elementos
em violeta representam artefatos ou membros pertencentes à etapa de projeto,
como classe de design UML, bem como seus métodos e atributos. Por último,
elementos em azul representam artefatos ou membros de implementação como
classes encontradas no código fonte da aplicação, bem como seus métodos e
atributos. O grafo de rastreabilidade da Figura 29 é gerado pela aplicação por meio
do uso de biblioteca open-source Graphviz (2010), desenvolvida pelos laboratórios
da AT&T.
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Figura 29 - Grafo de rastreabilidade
Fonte: O Autor
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5.1.2 Listagem de Artefatos
Aqui são mostrados os elementos de fina granularidade do projeto 1. São
listados requisitos, atores, casos de uso e os serviços e capacidades á qual esses
elementos estão vinculados. Para obter as informações, é necessário utilizar as
tabelas artifact, element e entity que representam a hierarquia de artefatos. No
relatório de artefatos mostrado na Figura 30, é possível realizar um filtro pelo id do
projeto e pelo artefato.

Figura 30 - Lista de artefatos
Fonte: O Autor
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5.1.3 Listagem de Membros dos Artefatos
Nesta consulta são mostrados os elementos do projeto de código 1 de
granularidade grossa. que são os membros (Members) de artefatos (Artifact). São
listados o método InserirAluno do caso de uso Matricular, o método BuscaCurso do
caso de uso Matricular, a função EfetivarMatricula do caso de uso Matrícula. Para
obter estas informações, é necessário utilizar as tabelas member, elemento e entity,
que fazem parte da hierarquia da classe Member, e artifact, que contém a
informação do artefato ao qual o membro está vinculado. Além destas, ainda há o
vinculo com o projeto (project), enquanto que member_class informa qual é o tipo da
classe do membro (método, propriedade etc...). No exemplo mostrado na Figura 31
é possível notar como o requisito matricular aluno pode envolver vários serviços e
capacidades. O relacionamento do serviço com a entidade elemento permite rastrear
o serviço, seja qual for a granularidade definida.

Figura 31 - Listagem de membros de um artefato
Fonte: O Autor
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5.1.4 Contagem de Mudanças Ocorridas
Na consulta mostrada na Figura 32, são exibidas as contagens de mudança
do projeto 1 conforme sua origem. No exemplo mostrado, ocorre 1 mudança pedida
pela área usuária. Para exibir esta mudança, foi necessário vincular a tabela change
a fim de contabilizar a quantidade de mudanças e a tabela origin, que contém a
descrição da origem da mudança.

Figura 32 - Estatística de Mudanças
Fonte: O Autor
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5.1.5 Descoberta de Relacionamentos Inconsistentes
A consulta mostrada na Figura 33 demonstra como é possível descobrir
relacionamentos inconsistentes por meio de modelos. Para tal, é realizada uma
query sobre a tabela de relacionamento (relation). Todo relacionamento é um elo
entre dois elementos. Desta forma, para descobrir relacionamentos inconsistentes,
basta verificar todos os relacionamentos entre elementos em que o elemento de
origem ou o elemento de destino também se encontram presentes em uma mudança
(change) do tipo exclusão. Assim, considera-se que um elemento excluído, seja de
origem ou destino, torna inconsistente o relacionamento ao qual ele faz parte.

Figura 33 - Relacionamentos inconsistentes
Fonte: O Autor
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5.1.6 Listagem de Serviços
Esta consulta procura demonstrar os serviços e suas capacidades e os
artefatos de análise vinculados a eles. A listagem mostrada na Figura 34 nos fornece
todos os elementos que foram utilizados na fase de análise para construir o serviço.
A listagem permite saber inclusive o nome do código fonte que foi encapsulado para
a construção do serviço.

Figura 34 - Listagem de Serviços
Fonte: O Autor
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5.1.7 Listagem de Relações entre Entidades
A consulta mostrada na Figura 35 exibe algumas relações entre entidades do
sistema. Neste caso, é demonstrado o requisito funcional cadastrar aluno que possui
uma associação com a especificação funcional Sistema de matricula e os requisitos
não funcionais Alta Disponibilidade e Segurança. Devido ao limitado espaço,
relacionamentos de fina granuralidade foram suprimidos. Para obter a informação, é
necessário utilizar algumas tabelas como a entity até duas vezes na consulta, sendo
uma vez para representar a entidade origem do relacionamento e outra para
representar a entidade destino. A tabela rel_type possui informações sobre o tipo de
relacionamento (associação, herança, etc.).

Figura 35 - Consulta SQL para listar os relacionamentos
Fonte: O Autor
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5.1.8 Recuperação de Rastreabilidade Horizontal
Na consulta mostrada na Figura 36 é mostrada uma consulta para
recuperação

da

rastreabilidade

horizontal.

Estas

consultas

identificam

relacionamentos entre entidades de diferentes modelos. Essa consulta foi construída
com uma view. A view relaciona todas as tabelas da hierarquia de artifact, provendo
as informações necessárias para a realização da consulta a seguir.
Após a criação da view, pode-se proceder com a consulta inicial, que objetiva
identificar a similaridade entre classes de design UML e classes de implementação
(código-fonte) do sistema. Para tal, a consulta procura relacionar a view de artefatos
duas vezes, realizando a comparação entre os termos de forma case-insensitive.
Neste exemplo, a consulta está atuando sobre informações do projeto de
número 1. A consulta realiza um join entre artefatos de classe 3 (classes de design)
e artefatos de classe 5 (classes de implementação). Como pode ser visto na
consulta, foram detectadas nomenclaturas similares como é o caso do requisito e
caso de uso Matricular..

Figura 36 - Heurística para recuperação da rastreabilidade horizontal
Fonte: O Autor

92

5.1.9 Rastreabilidade de Mudanças Ocorridas
Na consulta mostrada na Figura 37 é realizada uma query para exibir as
mudanças ocorridas em membros de artefatos de projetos. Para tal, é utilizada a
tabela changes, que contém o registro das mudanças e a tabela entity, que é
vinculada à mudança. Para vincular somente mudanças ocorridas em membros, são
relacionadas as tabelas element e member. Para exibir o tipo do membro, é
relacionada a tabela member_class e para exibir o tipo da mudança, é relacionada a
tabela change_type.

Figura 37 - Consulta SQL para listar mudanças

Fonte: O Autor
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5.1.10 Contagem de Impactos
Por ultimo, na consulta mostrada na Figura 38 será demonstrada uma
transação SQL que exibe a quantidade de impactos gerados no projeto conforme a
origem da mudança. Para realizar esta contagem, são associadas as tabelas change
e impact, além da tabela origin, que contém a descrição da origem da mudança.
Convém ressaltar que nem todas as mudanças no sistema geram impactos, por isso
a quantidade de impactos provavelmente será menor que a de mudanças.

Figura 38 - Consulta SQL para listar estatísticas de impactos
Fonte: O Autor

5.1.11 Considerações sobre as Queries
A construção das queries mostradas nesta seção foi fundamental para o
ajuste e refinamento do modelo. Através de inúmeras tentativas e erros foi possível
efetuar o ajuste fino nas tabelas e nos relacionamentos da estrutura criada para com
isto atender a cada um dos requisitos listados na Tabela 5.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta seção são apresentadas as conclusões sobre o trabalho realizado e

sugestões para trabalhos futuros.
6.1.

CONCLUSÃO
Neste trabalho foi apresentada uma proposta de modelo de repositório para o

rastreamento de serviços e seus requisitos.
O questionamento sobre a origem do requisito e como este afeta o ambiente
de serviços da empresa resultou na busca por conceitos associados a impactos,
rastreabilidade e gerenciamento de mudanças. Assim, o trabalho apresentou uma
série de modelos para rastreabilidade de requisitos utilizados como referência para a
construção do diagrama UML e do modelo de dados apresentado na seção 4.
Os elementos de rastreabilidade (seção 4.1.1), gestão de mudanças (4.1.2) e
gestão de impactos (4.1.3) proporcionam um grau de rastreabilidade que auxiliam
nas avaliações que são realizadas sobre as regras de negócio afetadas. A
vinculação dos serviços aos requisitos tratados na seção (4.1.4) permite a área de TI
dimensionar os esforços necessários para adequar os serviços as novas
necessidades da empresa.
Sob a perspectiva dos sistemas de informação, duas preocupações são
abordadas na elaboração do modelo de dados. A primeira delas é a definição de
elementos que viabilizassem o rastreamento das regras de negócio e dos serviços
no repositório UDDI. A segunda está relacionada às decisões de implementação,
pois a flexibilidade e agilidade nas demandas por mudanças estão associadas a
forma como um requisito é implementado, ou seja, transformado em serviço.
Com o propósito de explorar a viabilidade prática de uso do modelo de dados,
identificou-se a necessidade de pesquisar conceitos e abordagens sobre gestão de
requisitos e serviços no repositório. Os autores pesquisados apresentam os
benefícios possíveis de serem obtidos em uma organização que coloca em prática o
uso de repositórios, com recursos para a consulta e o possível ciclo de vida de um
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serviço. Dentre eles, destaca-se no lado de requisitos o modelo apresentado por
Kassab (2008) e pelo lado de repositório o representado por Fang et al. (2007).
Dessa forma, o modelo UML foi a base para a elaboração da proposta de um
modelo de repositório na forma de um MER (Modelo de Entidades e
Relacionamentos). Porém, vale salientar que o escopo do trabalho está restrito ao
tema de rastreabilidade, e à estrutura de informações proposta não trata de
versionamento de serviços ou requisitos.
Sendo assim, as entidades, atributos e relacionamentos do Modelo de Dados
apresentado na seção 4, foram elaboradas a partir dos elementos definidos no
modelo UML de Rastreabilidade de Requisitos. A necessidade de aplicar os
conceitos de normalização e criar entidades novas trouxe maior complexidade na
apresentação do repositório, dificultando o entendimento e associação com os
modelos de rastreabilidades apresentados. Para tanto, foi criado um quadro na
seção 2.3 que representa as principais características de cada modelo de
rastreabilidade. No quadro comparativo presente na seção 4.4 são acrescentados os
elementos para ligação dos requisitos aos serviços no repositório. Estes dois
quadros visam oferecer ao leitor uma maior clareza na exposição da proposta.
O exemplo de uso através de T-SQL apresentado a partir da seção 4.3.2 em
diante, foi elaborado com o intuito de mostrar os elementos do modelo de dados,
auxiliando desta forma o entendimento do mesmo. As simulações de pesquisas
apresentados nestas seções são mostradas no contexto das necessidades que hoje
se faz presente para a governança de TI e governança SOA.
Uma das maiores dificuldades encontradas foi validar a aplicabilidade do
repositório por meio de um exemplo, pois o volume de entidades, atributos e
relacionamentos entre as entidades resultou na realização de várias referências
cruzadas para garantir a completeza do exemplo. Entretanto, vale salientar que
foram uteis na identificação de falhas de modelagem, corrigidas em um processo
interativo entre o refinamento do modelo do repositório e a elaboração do exemplo
de uso. O exercício final de simulações de consultas aos dados do repositório foi
criado para que fosse possível observar se a estrutura de dados proposta ofereceria
os resultados esperados.
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O dia a dia da área de TI dentro das empresas é dinâmico. Em um ambiente
de SOA, serviços são construídos e disponibilizados por diferentes equipes. A
escolha da utilização de um serviço ou a construção de um novo devem estar
fortemente associadas às regras de negócio estabelecidas pela organização e
atendido pelos serviços. A base de dados construída na seção 4, e as consultas a
esta base, demonstradas na seção 5, auxiliam no incremento do reuso, uma vez que
torna mais fácil a descoberta e escolha dos serviços a serem utilizados no trabalho
de construção de novos sistemas.
6.2.

TRABALHOS FUTUROS
No

presente

trabalho

descreveu-se

a

proposta

do

repositório

de

rastreabilidade de requisitos e serviços na forma de um MER (Modelo de Entidade e
Relacionamento). O trabalho também apresentou um modelo de dados relacional
que permite a aplicação dos conceitos de integridade de dados que valida o modelo
de dados proposto.
Uma possível continuidade deste trabalho seria a inclusão de rastreabilidade
quando do versionamento de serviços e requisitos. Pelo fato de serviços e requsitos
estarem em ambientes e plataformas diferentes, a inclusão da rastreabilidade entre
estes dois “mundos” não é uma tarefa trivial.
Outro trabalho futuro poderia ser a configuração de agentes que efetuassem a
análise dos impactos quando da inclusão de uma mudança de requisito. A criação
de marcadores no documento que permitissem a estes agentes identificarem
qualquer mudança e fornecessem de forma ativa uma lista de impactos.
Finalizando, uma possível terceira continuidade deste trabalho seria a de
aprimorar informações no modelo para que contemplem requisitos de qualidade dos
serviços tal como desempenho. Este, em especial, é um requisito que poderia ser
monitorado em tempo de execução do serviço e atualizado na base de dados para
se aferir se o SLA (service level agreement) projetado incialmente para o serviço
está sendo atendido.
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ANEXOS
Anexo A – Estruturas do UDDI
A1) BusinessEntity
01 <businessEntity businessKey="uuid:C0E6D5A8-C446-4f01-99DA-70E212685A40"
02 operator="http://www.ibm.com" authorizedName="John Doe">
03 <name>Cia Oi</name>
04 <description>descricao</description>
05 <contacts>
06 <contact useType="general info">
07 <description>Informacoes gerais</description>
08 <personName>Mauricio</personName>
09 <phone>0123-4567</phone>
10 <email>email@email.com</email>
11 </contact>
12 </contacts>
13 <businessServices> ... </businessServices>
14 <identifierBag>
15 <keyedReferenceTModelKey="UUID:8609D82E-FE1F-4E5B-B203-3CB14AD31423"
16 name="D-U-N-S" value="123456" />
17 </identifierBag>
18 <categoryBag>
19 <keyedReferenceTModelKey="UUID:C0C9FEF3-173F-414D-8A2B-5004328E5BB2"
20 name="NAICS" value="112343" />
21 </categoryBag>
22 </businessEntity>
Figura 39 - Especificação de businessEntity.
Fonte: UDDI (2004).

A2) BusinessService
01 <businessService serviceKey="uuid:D6F1B765-BDB3-4837-828D-8284301E5A2A"
02 businessKey="uuid:C0E6D5A8-C446-4f01-99DA-70E212685A40">
03 <name>Oi Web Service</name>
04 <description>Eh um oi Web service</description>
05 <bindingTemplates> ... </bindingTemplates>
06 <categoryBag />
07 </businessService>
Figura 40 - Especificação de businessService.
Fonte: UDDI (2004).
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A3) BindingTemplate
01 <bindingTemplate serviceKey="uuid:D6F1B765-BDB3-4837-828D-8284301E5A2A"
02 bindingKey="uuid:C0E6D5A8-C446-4f01-99DA-70E212685A40">
03 <description>Hello World </description>
04 <accessPoint URLType="http">http://localhost:8080</accessPoint>
05 <TModelInstanceDetails>
06 <TModelInstanceInfo TModelKey="uuid:EB1B645F-CF2F-4868705F5904">
07 <instanceDetails>
08 <overviewDoc>
09 <description>Descricao WSDl</description>
10 <overviewURL>http://localhost/helloworld.wsdl</overviewURL>
11 </overviewDoc>
12 </instanceDetails>
13 </TModelInstanceInfo>
14 </TModelInstanceDetails>
15 </bindingTemplate>
Figura 41 - Especificação de bindingTemplate.
Fonte: UDDI (2004).

A4) tModels
01 <TModel TModelKey="uuid:xyz987..."
02 operator="http://www.ibm.com" authorizedName="John Doe">
03 <name>Oi Interface Port Type</name>
04 <description>descricao</description>
05 <overviewDoc/>
06 <overviewURL>http://localhost/helloworld.wsdl</overviewURL>
07 </overviewDoc>
08 </TModel>
Figura 42 - Especificação de TModel.
Fonte: UDDI (2004)

