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RESUMO
Uma Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) se baseia no conceito de que
novas aplicações devem reusar serviços disponíveis na rede ao invés de construir
tudo novamente. Composição de serviços pode intensificar o reúso. Existem várias
estratégias para compor serviços, algumas de forma estática, outras de forma
dinâmica, algumas de modo automático, outras de modo manual. Uma possível
estratégia para compor serviços pode ser a análise de requisições à SOA. Alguns
trabalhos têm sido propostos para inspecionar requisições a partir de aplicações
clientes, com o intuito de identificar padrões e sugerir composições de serviços. Uma
das maneiras de identificar estas requisições é monitorar os seus próprios logs.
Nesse trabalho é proposta uma abordagem para identificar e agrupar instâncias de
processos de negócios pela análise de requisições a serviços em logs de um
Enterprise Service Bus (ESB), a fim de identificar serviços componíveis. A
abordagem define um critério de similaridade entre as mensagens levando em conta
o conteúdo de cada parâmetro das operações. Ao final, é realizado um experimento
para demonstração e avaliação da proposta.
Palavras-chave: arquitetura orientada a serviços, composição de serviços,
regras de associação, log

ABSTRACT
Composable services identification based on requisition patterns analysis in
SOA
A Service Oriented Architecture (SOA) is based on the concept that new
applications must reuse services available on the network, instead of build new
services from scratch. Service composition can improve service reuse. There are
several strategies to compose services in a Service Oriented Architecture (SOA),
some are static, others dynamic, some use an automatic and others a manual
mode. One possible service compose strategy can be achieved through looking for
tendencies by analyzing requests made to SOA. Some studies have been made
proposing the inspection of client application requests, aiming to identify and suggest
service compositions. One method to identify these requests can be done by
monitoring the log files. This study demonstrates an approach to identify and group
instances of business process by analyzing the requests for services in an Enterprise
Service Bus (ESB) log files, in order to recognize composable services. The
approach defines a criterion of similarity between messages taking into account the
contents of each parameter of operations. At the end, an experiment is conducted for
demonstration and evaluation of the proposal.
Keywords: service oriented architecture, services composition, association
rules, log
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Contexto
Arquitetura Orientada a Serviços ou Service Oriented Architecture (SOA) é o

esforço mais notável para fazer serviços interoperáveis serem integrados em um
processo de negócio (LEE; LIN, 2010).
Atualmente, muitos Enterprise Information Software (EIS) como Customer
Relationship Management (CRM) ou Enterprise Resource Planning (ERP) são
compostos por serviços de uma SOA. Funcionários têm gasto mais e mais de seu
tempo de trabalho longe de suas mesas (visitando clientes, fazendo manutenção no
cliente ou atividades similares). Portanto, o acesso para EIS deve apresentar um
desempenho adequado e estar disponível em diferentes plataformas, como por
exemplo, dispositivos móveis (GOB et al., 2009).
Avanços

em

tecnologias

e

plataformas computacionais

têm

ocorrido

recentemente em várias áreas e com isso a área de engenharia de software tem
sido motivada a produzir ambientes de desenvolvimento que enriqueçam as
qualidades de software e implementem o reúso. A existência de diversas tecnologias
tem aumentado o foco da indústria sobre sua arquitetura de software. SOA é um
importante

paradigma

de

desenvolvimento

baseado

em

arquitetura

cujos

fundamentos estão no dinamismo para compor serviços de acordo com as
necessidades de negócio (BELLINI; PRADO; ZAINA, 2010).
SOA aborda requisitos como baixo acoplamento, padrões e computação
distribuída independentemente de protocolo. Em uma SOA, os recursos de software
são empacotados como “serviços” e possuem interfaces e funcionalidades bem
definidas. Além disso, são independentes de estado ou contexto de outros serviços.
Serviços que utilizam padrões de web services (WSDL, SOAP, UDDI) são os tipos
mais populares hoje em dia (PAPAZOGLOU; HEUVEL, 2007).
Hock-koon e Oussalah (2010) resumem SOA como um paradigma de
desenvolvimento
homogênea.

que

utiliza

recursos

heterogêneos

para

uma

exposição
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Um desenvolvimento orientado a serviço se baseia no conceito de que novas
aplicações devem reusar os serviços disponíveis na rede ao invés de construir tudo
novamente (DUSTDAR; PAPAZOGLOU, 2008).
Descoberta de serviços e composição são dois problemas importantes em
SOA. Descobrir serviços significa identificar quais dos serviços disponíveis atendem
aos requisitos especificados. Em muitos casos, uma tarefa complexa pode requerer
vários serviços trabalhando juntos. Composições de serviços resolvem essa questão
combinando serviços existentes em um serviço composto (WANG et al, 2011) (TSAI
et al., 2009).
Serviços compostos podem ser recursivamente definidos como uma agregação
de serviços elementares ou compostos. Diferentes abordagens e necessidades para
modelar workflows levaram ao desenvolvimento do Business Process Execution
Language for Web Services (WS-BPEL) que fornece uma linguagem para
especificação formal de processos de negócio usando exclusivamente web services
(ARKIN et al., 2004).
Os termos orquestração e coreografia têm sido largamente usados para
descrever serviços colaborativos. Orquestração descreve uma composição onde um
processo central controla os demais processos. Já uma coreografia não tem um
processo central, sendo normalmente associada com trocas de mensagens em
processos públicos. Na coreografia, cada serviço tem uma ação programada assim
que é executado (DUSTDAR; PAPAZOGLOU, 2008) (ERL, 2005).
Tsai et al. (2009) afirmam que existem vários padrões e protocolos que
suportam a descoberta de serviços e suas possíveis composições, porém compor
serviços ainda é um problema difícil de resolver, pois é necessário primeiro
encontrar os serviços e então compô-los em uma aplicação. Existem muitos serviços
disponíveis e as interfaces devem ser compatíveis entre si, além de atenderem aos
requisitos do projeto. Além disso, o conjunto de serviços publicados é dinâmico.
Novos serviços são publicados e outros são aposentados continuamente o que pode
gerar necessidades de alteração para as composições existentes.
Dustdar e Schreiner (2005) identificaram que estratégias para compor serviços
podem ser estáticas ou dinâmicas, ou seja, definidas em tempo de projeto ou tempo
de execução. Composições dinâmicas, por exemplo, podem definir o uso de serviços
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com base em sua qualidade (latência, etc.). Outra possibilidade é a de composições
automáticas que podem usar ontologias e agentes para descobrir os serviços que
atendem a descrições de serviços, parâmetros de entrada e de saída e invocá-los
sem necessidade de novos desenvolvimentos.
Azmeh et al. (2010) perceberam que um serviço composto pode ter falhas em
sua execução pois algum serviço em seu fluxo pode não estar disponível. Para isso,
eles definiram uma abordagem para encontrar serviços reservas por similaridade. O
objetivo é desenvolver o fluxo do serviço composto com a contingência para o caso
de indisponibilidade do serviço original. Para funcionar, esta abordagem necessita
que todos os serviços da SOA estejam com a documentação completa e atualizada,
além de ser necessário que os serviços similares existam.
Com o intuito de tornar a definição de composições uma atividade mais ágil
durante o projeto, Wang et al. (2011) propuseram uma abordagem para sugerir
composições de serviços baseada em anotações semânticas que referenciam
conceitos de uma ontologia. As sugestões de composições são ranqueadas com
base na mediação de dados (por exemplo, parâmetros de saída de uma operação
que alimentam parâmetros de entrada de outra), descrições e anotações referentes
a funcionalidades dos serviços e, também com base em especificações formais dos
serviços. A abordagem auxilia o arquiteto do projeto a encontrar serviços
componíveis, porém exige que os serviços e especificações contenham anotações
referenciando conceitos de uma ontologia.
Uma forma alternativa de compor serviços é procurar tendências analisando
requisições à SOA como proposto por alguns autores como Gob et al. (2009),
Senivongse et al.(2010), Tang e Zou (2010).
Liu, Gorton e Zhu (2007) destacam que o desempenho de uma aplicação
baseada em SOA é um fator criticamente importante para o negócio. Visando
diminuir a percepção de latência do usuário, Gob et al. (2009) propuseram a criação
de um proxy que usa um algoritmo para prever as futuras requisições a serviços que
uma aplicação irá realizar com base na análise do modo de uso desta aplicação por
usuário. O proxy executa as requisições antes mesmo da solicitação do usuário.
Com as respostas das requisições, um cache é criado e, assim que o usuário faz a
requisição, as informações já se encontram recuperadas e no cache do navegador
da aplicação móvel. Com essa estratégia, foi possível melhorar a percepção da
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latência de rede, em alguns cenários, em mais de 31%. Embora essa abordagem se
mostre assertiva ao melhorar a percepção de latência, ela aumenta o número de
requisições sem considerar o desejo do usuário. Também não foi comprovado no
estudo o número de requisições feitas em vão, ou seja, o cache que foi montado e
que não foi utilizado.
Serviços de granularidade muito fina podem requerer mais invocações, ou seja,
mais idas e voltas à rede serão requeridas para as aplicações clientes, o que pode
trazer preocupações sobre qualidade do serviço (KULKARNI; DWIVEDI, 2008).
Senivongse et al. (2010) propuseram um roteiro baseado no algoritmo apriori para
descobrir relações entre as operações invocadas de um web service e sugerir ao
provedor a possibilidade de combiná-las para reduzir o custo de invocação nas
aplicações clientes. Embora essa combinação reduza o número de invocações
realizadas pelas aplicações clientes, ela afeta o fator de reúso do serviço, pois cria
operações de granularidade mais grossa e também aumenta a complexidade, pois
várias operações que resolvem um mesmo contexto de negócio tendem a ter um alto
acoplamento entre si e sua manutenção aumenta o risco de gerar instabilidade no
serviço. Esta proposta também leva em conta o intervalo de execução das
operações, ou seja, transações longas não seriam identificadas e nem possíveis
execuções assíncronas.
Para identificar padrões frequentemente utilizados na prática, Tang e Zou
(2010) propuseram uma extensão das abordagens bottom-up existentes para
minerar padrões de requisições em logs de aplicações orientadas a serviço.

Ao

invés de identificar um simples processo de negócio, eles identificaram padrões
executados com frequência por múltiplas aplicações orientadas a serviço. Embora o
trabalho contribua ao identificar composições de serviços, necessita que o log
possua um código de identificação para cada instância de execução de uma
aplicação cliente. Porém, uma aplicação cliente pode disparar serviços de um
mesmo processo de negócio em instâncias de execução diferentes o que impediria a
correta identificação de padrões de requisição. Além disso, pode não existir um
código que identifique a instância da execução. Uma possível solução é identificar
as instâncias de execução pela similaridade das mensagens e de seus conteúdos
onde, por exemplo, um mesmo código seria utilizado em várias invocações a
diferentes serviços.

22

Ao analisar as formas de buscas de web services, Dong et al. (2004)
identificaram que as ferramentas atuais usavam apenas palavras chaves e estas
eram insuficientes. Para aumentar a precisão ao procurar serviços em um catálogo,
eles criaram o engine Woogle. Esse engine processa todas as palavras encontradas
em descrições, parâmetros e nomes de operações de web services com o objetivo
de extrair todos os termos e associá-los em diferentes agrupamentos. A partir dos
agrupamentos, ele encontra e ranqueia níveis de similaridade entre os web services
e suas operações. Este engine também foi usado para encontrar serviços
componíveis por meio do cálculo de similaridade entre parâmetros de saída e de
entrada de diferentes operações de web services. Sua restrição é que por se basear
em um catálogo estático de serviços, não leva em conta que serviços podem ser
componíveis por atender a um processo de negócio comum, embora sejam poucos
similares entre si. Porém o engine Woogle pode ser especializado para uma busca
de serviços componíveis que leve em conta processos de negócio.

1.2

Motivação
Dutsdar e Papazoglou (2008) afirmam que composição de serviços é um dos

principais tópicos de pesquisa em SOA pois envolve dificuldades em combinar várias
áreas de conhecimento como definição de workflow, aspectos de coordenação,
engenharia de software e outros.
Nos últimos anos, com o advento de SOA, muitos web services foram
desenvolvidos. Atualmente, vários fornecem as mesmas funcionalidades. Assim,
tornou-se uma tarefa difícil escolher quais web services devem ser usados a fim de
atender a um processo de negócio, o que tornou a definição de composições um
aspecto crítico nos projetos que utilizam SOA (LIU; SHI; WANG, 2009).
Em muitos casos, um conjunto de web services é repetidamente usado em
várias aplicações. Tang e Zou (2010) tratam esse conjunto de web services como
um padrão de composição de serviços.
As principais motivações são a relevância das composições para SOA e a
possibilidade de gerar sugestões de composições de serviços com base na
mineração dos padrões de requisições encontrados nos logs de uma SOA.
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1.3

Objetivo
Este trabalho tem como objetivo elaborar uma abordagem para monitorar

requisições a uma SOA e identificar possibilidades de composições de serviços.
A abordagem se baseia na inspeção dos logs de execuções de web services
da SOA, a fim de identificar possíveis instâncias de execução de processos de
negócios com base em um critério de similaridade entre os parâmetros das
operações dos web services e seus respectivos conteúdos.

1.4

Contribuições
Senivongse et al. (2010) propuseram uma abordagem para monitorar

requisições realizadas por uma aplicação cliente a diferentes operações de um único
web service para determinar a necessidade de criação de novas operações com
granularidades mais adequadas, ou seja, se um web services tem diferentes
operações sendo invocada seguidas vezes por uma mesma aplicação cliente, pode
ser necessário a criação de novas operações com mais funcionalidades agregadas.
Este trabalho estende o trabalho de Senivongse et al. (2010) ao analisar o
comportamento das aplicações clientes a fim de identificar serviços componíveis.
Este trabalho também busca padrões de composições de serviços por meio da
mineração de regras de associação em execuções de serviços gravadas em logs
assim como realizado em Tang e Zou (2010). Porém, o trabalho de Tang e Zou
(2010) não definiu uma forma de rastrear instâncias de execução que não possuam
um código de identificação explícito. Nesse trabalho, as instâncias de execução são
identificadas com a aplicação de um critério de similaridade entre as operações dos
web services executados.
Dong et al. (2004) agruparam parâmetros de operações de web services em
conceitos e utilizaram esses conceitos para aumentar a assertividade ao procurar
serviços e possíveis composições em um catálogo de serviços estático. Dong et al.
(2004) nomearam esse engine como Woogle. Este trabalho utiliza o Woogle para
identificar conceitos de acordo com os parâmetros de operações encontrados nos
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logs de execução de web services em uma SOA. Os conceitos são a base do critério
de similaridade proposto neste trabalho.

1.5

Método de trabalho
O método de trabalho adotado para a realização do objetivo proposto foi

composto das seguintes atividades:

Atividade I – Levantamento bibliográfico
Nesta atividade, é conceituado o ESB e descrito qual o seu papel em uma
arquitetura orientada a serviços. Também são levantadas e analisadas propostas
para descobrir serviços em uma SOA e os métodos existentes para definir
composições de serviços, conforme a sequência:

Atividade I-A – Análise das propostas para descobrir serviços e definir composições
São analisadas as formas existentes para descobrir serviços em uma SOA com
muitos serviços. Uma Arquitetura Orientada a Serviços pode possuir vários serviços
que executam as mesmas funcionalidades, o que torna compô-los uma atividade
difícil. Para tratar esse problema, algumas abordagens para composição são
estudadas neste trabalho.

Atividade I-B - Análise dos métodos existentes para identificar padrões de
requisições em uma SOA
São analisados os métodos propostos para identificar composições de
serviços baseado em requisições a serviços em uma SOA. A abordagem proposta
por Senivongse et al. (2010) que usa o algoritmo apriori para aproximar as
requisições a várias operações de um web service e a abordagem proposta por
Tang e Zou (2010) que usa o algoritmo apriori para inspecionar logs são as
principais referências desse trabalho. Ambas as propostas utilizam uma abordagem
bottom-up para sugerir composições de serviços e são o ponto de partida para a
elaboração do critério de similaridade.
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Atividade I-C – Descoberta de Web Services usando um critério de similaridade
É descrito como o método Woogle de Dong et al. (2004) identifica similaridade
entre descrições, operações e parâmetros de web services a fim de realizar buscas
em um catálogo estático de web services. Este método é adaptado para inspecionar
logs e atender a abordagem proposta neste trabalho.

Atividade II – Adaptação do critério de similaridade de serviços
Nesta atividade, é descrita a forma como os arquivos de logs são lidos e
como seus termos são extraídos para a identificação dos conceitos idealizados por
Dong et al. (2004). Também é mostrada a maneira como diferentes web services
que possuem os mesmos conceitos em suas interfaces tem sua possibilidade de
composição classificada por um índice.

Atividade III – Elaboração da abordagem para encontrar possíveis instâncias de
processos de negócios
A partir dos conceitos agrupados com o uso do Woogle (DONG et al., 2004),
os principais parâmetros de operações de web services têm suas ocorrências e
conteúdos rastreadas a fim de encontrar execuções em comum. Durante essa
atividade, é descrita a forma como essas ocorrências em comum são identificadas e
como são ranqueadas por meio da análise da confiança em que diferentes serviços
podem ser invocados em uma mesma instância de um processo de negócio.

Atividade IV – Realização do experimento
É feito um experimento a partir da leitura de arquivos contendo os logs de
execuções de web services publicados em um Enterprise Service Bus (ESB)
instalado em um ambiente de User Acceptance Test (UAT) de uma SOA real. Os
arquivos contêm execuções oriundas de diferentes aplicações clientes. Os web
services e seus parâmetros são identificados durante a leitura dos arquivos de modo
que os termos são extraídos e agrupados em conceitos conforme o Woogle (DONG

26

et al., 2004). Diferentes cenários são testados para que os conceitos sejam
identificados com variados índices de coesão e seu efeito analisado. A partir dos
conceitos, diferentes rankings de serviços componíveis com base na similaridade
entre os parâmetros de suas interfaces são elaborados, considerando ou não
considerando o conteúdo dos respectivos parâmetros. Por fim, um cenário
alternativo com seleção manual de termos também é executado.

Atividade V – Análise dos resultados
Ao final, é feita uma comparação entre a variação de sugestões de
composições de serviços realizada com a consideração do conteúdo dos parâmetros
e as sugestões de composições que consideraram apenas a similaridade entre as
interfaces. Também é analisado efeito que conceitos mais coesos ou menos coesos
exercem sobre as sugestões de composições, além do cenário em que os termos
foram selecionados manualmente. Para todos os casos, é analisada a precisão
alcançada.

1.6

Organização do Trabalho
Na seção 2, Conceitos e revisão bibliográfica, o ESB é conceituado e seu

papel de prover conectividade entre serviços em uma SOA também é explicado.
Também são analisadas as formas existentes para descobrir serviços em uma SOA
e as propostas para aumentar a eficiência na descoberta dos serviços aderentes aos
requisitos de negócio. Além disso, nesta seção são descritos tipos de composição e
são analisadas as principais abordagens para compor serviços.
Na seção 3, Abordagem para sugerir composições de serviços, é descrita
a abordagem para identificar serviços componíveis, sendo mostrada a maneira como
cada mensagem (conceitos, parâmetros de operações, conteúdo dos parâmetros
das operações) é analisada e como são identificadas relações com a aplicação de
um algoritmo de mineração de regras de associação.
Na seção 4, Experimento, são apresentadas as condições em que o
experimento foi realizado. Um diagrama é utilizado para ilustrar as principais etapas
do Experimento. Em seguida, é descrita a forma de leitura dos arquivos contendo os
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logs de requisições ao ESB e como os parâmetros dos web services são
decompostos em termos e conteúdos. Processos de negócios conhecidos são
utilizados para determinar a precisão da abordagem. Com o objetivo de analisar o
efeito exercido por termos de diferentes suportes durante o agrupamento dos
conceitos, três cenários são executados e a variação da precisão é analisada.
Na seção 5, Conclusões, são apresentadas as conclusões do trabalho e as
sugestões para trabalhos futuros.
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2
2.1

CONCEITOS BÁSICOS E ESTADO DA ARTE
Introdução
Esta seção conceitua o que é um

ESB e porque um componente de

middleware é necessário em uma SOA. Além disso, conceitua composição de
serviços e seus principais tipos, assim como as vantagens e desvantagens do uso
de um serviço composto.
É apresentado o estado da arte relativo à descoberta e composição de serviços
tanto a partir de um catálogo estático quanto pela análise de tendências encontradas
ao se monitorar a execução real dos processos de negócio em uma SOA. Inclusive
são descritos trabalhos que evidenciam a necessidade de uma arquitetura baseada
em serviços compostos para otimizar o desenvolvimento e o uso de aplicações
executadas em dispositivos móveis e que precisam invocar serviços em uma SOA.
Ainda no estado da arte, é apresentada uma proposta para descobrir serviços
em um catálogo por meio da similaridade de suas descrições e operações. E, por
fim, é apresentada uma tabela com as principais contribuições apresentadas nesta
seção e sua relevância para este trabalho.

2.2

Conceitos Básicos

Nesta seção são descritos os principais conceitos necessários para
entendimento da proposta deste trabalho.

2.2.1 Enterprise Service Bus (ESB)
Em SOA, um serviço encapsula funcionalidades de negócios reusáveis em
diferentes plataformas e pode estar localizado em qualquer lugar assim como
também pode ser invocado de qualquer lugar. Uma SOA complexa pode conter
comunicações entre serviços tanto ponto a ponto quanto multiponto. Para tudo isso,
é necessário uma capacidade de roteamento que é uma das muitas capacidades de
um ESB, além de comunicação, integração, segurança e processamento de
mensagens (KEEN et al., 2004)
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Um ESB é um dos principais padrões arquiteturais em uma SOA. Seu papel é
prover conectividade entre serviços consumidores e provedores potencialmente
heterogêneos (SELVAGE et al., 2008) (LIU; GORTON; ZHU, 2007).
Alghamdi, Nasir e Ahmad (2010) afirmam ainda que um ESB é parte
fundamental de uma SOA, sendo sua espinha dorsal. Eles destacam também que o
ESB é considerado o mais confiável para entregar mensagens utilizando serviços
mesmo em circunstâncias críticas como falhas de rede ou de software, pois as
mensagens podem ser armazenadas e entregues quando o sistema estiver
executando novamente.

2.2.2 Composição de serviços
Web services fornecem uma padronização para publicar, descobrir e invocar
sistemas de computação. Entretanto, em vários casos, uma tarefa bastante
complexa pode requerer vários web services trabalhando juntos. O objetivo de uma
composição de serviços é implementar o reúso dos serviços existentes compondoos em um processo (WANG et al., 2011).
Técnicas para composição de serviços fornecem meios para combinar serviços
e formar fluxos ou processos a fim de executar tarefas complexas (WANG et al.,
2010). Combinar serviços é a parte mais difícil de um sistema. Uma composição de
serviços não é apenas o acúmulo de serviços básicos. Serviços compostos são os
serviços com a granularidade mais grossa. É o relacionamento entre dois ou mais
serviços básicos sendo orquestrados por um serviço controlador (YING, WU, LIU;
2010).
Uma Arquitetura Orientada a Serviços é composta por vários serviços que são
responsáveis por fornecer as mais complexas funcionalidades. Muitas vezes,
funcionalidades complexas não estão em um simples serviço. O controlador do fluxo
define se os serviços devem ser invocados sequencialmente, em paralelo ou até em
ordem alternada. Existem vários padrões que podem ser utilizados para criar
serviços compostos (TANG, ZOU; 2010).
Os termos orquestração e

coreografia têm sido largamente usados para

descrever serviços colaborativos. Em uma orquestração, existe um processo central
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que controla os demais processos. Este processo central descreve como os serviços
interagem um com o outro, sua lógica de negócio e a ordem de execução das
interações. O WS-BPEL é a linguagem que serve como padrão para orquestrar
serviços e é padronizada pelo OASIS (DUSTDAR; PAPAZOGLOU, 2008).
Coreografia é tipicamente associada com trocas de mensagens públicas
(globalmente visíveis). Define um contrato de comum acordo entre os participantes
da colaboração, ao invés de um processo de negócio específico sendo executado
por uma única parte. Na coreografia, cada serviço tem uma ação programada assim
que é executado. Coreografia é mais colaborativa que orquestração (DUSTDAR;
PAPAZOGLOU, 2008). Web Service Choreography Description Language (WS-CDL)
é uma linguagem baseada em XML que descreve o comportamento de todos os
participantes

de

um

processo

colaborativo

a

partir

de

uma

perspectiva

global (KAVANTZAS et al., 2004).
É o conceito de orquestração, aquele em que existe um processo central que
controla os demais processos, que será usado nesse trabalho para definir serviços
compostos.

2.2.3 Conceitos
Nomes de parâmetros dependem da definição dos desenvolvedores e
costumam ter vários sinônimos, conjunções, abreviaturas e as mais diferentes
regras. Cada sistema pode ter diferentes padronizações de nomes. Termos como
“zip”, “zipCode”, “zip-code” e “postal code”, por exemplo, podem ser escritos de
várias formas, mas semanticamente tem um mesmo significado. Um usuário que
busque operações de web services que contenham a palavra chave “zipCode” como
parâmetro não encontraria operações que possuam parâmetros nomeados como
“zip”, “zip-code” e “postal code”.
Visando solucionar esse problema, e se baseando na heurística “parâmetros
tendem a expressar o mesmo conceito se eles ocorrem juntos frequentemente”,
Dong et al. (2004) propuseram o agrupamento de diferentes termos, mas com
significados que remetem ao mesmo conceito.
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Com o objetivo de criar os conceitos automaticamente, Dong et al. (2004)
construíram um algoritmo que processa todos termos contidos em parâmetros de
operações de web services publicados em um catálogo. Para aproximá-los e agrupálos em diferentes conjuntos, são utilizadas regras de associação. Dong et al.(2004)
afirmaram que as regras de associação podem ser computadas eficientemente por
meio do algoritmo apriori.
Na sequência, será sumarizado o método de agrupamento de parâmetros em
conceitos. O engine é denominado Woogle e está disponível em Dong et al. (2004).
Primeiramente, os termos são extraídos dos nomes de cada parâmetro conforme
detalhamento a seguir:


Palavras de parada (como “as”, “os”, “de”, “para”, “com”) são retiradas,
pois tem baixo significado substantivo;



Palavras abreviadas são ajustadas para seu tamanho real, com o auxílio
de um dicionário de dados;



Palavras que tenham sinônimos também são identificadas pelo
dicionário de dados e são padronizadas;



Termos compostos por palavras iniciadas por letras maiúsculas e termos
onde o hífen é usado como separador também são separados;



Onde ocorrem termos que se referem a entrada como “por” em
“temperaturaPorCep“, o termo “temperatura“ é incluído no grupo de
termos de parâmetros de saída da operação correspondente e o termo
“cep“ é incluído no grupo de termos de parâmetros de entrada.

Iterativamente e aplicando o algoritmo apriori, o Woogle vai identificando os
termos com maior associação, primeiramente pela confiança e depois pelo suporte.
O suporte s de um termo é a probabilidade P de um termo t1 ocorrer em um grupo
de parâmetros de entrada ou de saída:

s = P(t1) =

Número de Grupos de Parâmetros que contém t1
Número de Grupos de Parâmetros de entrada/saída
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A confiança c é a probabilidade de um termo t2 ocorrer em um parâmetro (de
entrada ou saída), dado que um termo t1 ocorre:

c = P(t1|t2) =

Número de Grupos de Parâmetros que contém t1 e t2
Número de Grupos de Parâmetros que contém t1

É importante ressaltar que as regras t1  t2 (s12, c12) e t2  t1 (s21, c21)
podem ter diferentes suportes e confianças.
Observando a tabela 1, observa-se que o suporte dos termos “umidade” e
“vento” é 3. Em todas as ocorrências de “umidade”, “vento” também ocorreu. Logo a
confiança de ocorrer um termo “umidade”, dado que o termo “vento” ocorrerá é de
3/3 = 1, ou seja, 100%. Assim, pelo Woogle, conclui-se que são termos que ocorrem
juntos e devem fazer parte de um mesmo conceito. Porém não é necessário ocorrer
conjuntamente em 100% das vezes. O Woogle define que termos podem fazer parte
de um mesmo conceito se forem proximamente associados (sua confiança é maior
que um percentual configurado manualmente) com pelo menos 50% dos termos que
compõem o conceito.
Essa é a principal contribuição dos conceitos já que palavras diferentes como
“tempo” e “temperatura”, mas que ocorrem conjuntamente são agrupadas em um
mesmo conceito. Serviços que utilizam os mesmos conceitos tendem a resolver
regras de negócio semelhantes e/ou complementares o que os torna potencialmente
candidatos a uma composição.
Dong et al.(2004) indicam o descarte de termos com suporte muito baixo pois
haverá baixa confiança dos demais termos para ele, além de uma baixa frequência
do termo diminuir a possibilidade de encontrar ocorrências em vários serviços.
Termos com suporte muito alto também são descartados, pois tendem a ser
genéricos e apresentar baixa probabilidade de distinguirem as mensagens.
Uma possível saída do Woogle ao final de todas as iterações dos parâmetros
contidos nos exemplos da tabela 1 pode ser vista na tabela 2. Termos com alta
confiança de ocorrerem juntos foram agrupados nos conceitos 1 e 2 (os conceitos
são identificados automaticamente e seus códigos não são relevantes, pois são
sequenciais).
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Tabela 1 - Lista de Web Services e Operações extraídas de um log de uma SOA
Web Service
Temperatura

Operação
buscaTemperaturaPor

Parâmetros de Entrada
cep

Cep

Parâmetros de Saída
temperatura, vento,
umidade

Tempo

buscaTempoPorCidade

cidade

tempo, vento, umidade

Previsao

previsaoTempoPorCep

cidade

temperatura, vento,

buscaCepPorCidade

rua, numero, cidade,

umidade, mares
cep

buscaCidadePorCep

estado
cep

rua, numero, cidade,

Cep

estado
Contrato
Cliente

incluiContrato
cadastraCliente

contratante, contratado
nome, rua, numero,

codigoContrato
codigoCliente

complemento, cidade,
estado, cep, cpf
buscaCliente

codigoCliente

nome, rua, numero,
complemento, cidade,
estado, cep, cpf

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 2 – Exemplo com possíveis conceitos
Conceito
1
2

Termos
rua, número, cidade, estado
temperatura, tempo, vento, umidade

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma síntese do fluxo pode ser vista na figura 1.

Identificação dos conceitos
Log das
Execuções

1
Identifica
termos contidos
no log

Coleções de
termos por
operações e
serviços
(entrada e
saída)

Figura 1 - Identificação dos conceitos
Fonte: Adaptado da proposta de Dong et al. (2004)

2
Agrupa os
termos em
conceitos

Coleções de
Conceitos
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Na figura 2, é descrito o código do algoritmo para identificação dos conceitos
de acordo com o trabalho de Dong et al. (2004).

Figura 2 – Algoritimo para identificação dos conceitos
Fonte: Tradução livre do algoritmo de Dong et al. (2004)

2.3

Estado da Arte
Nesta seção, são apresentados trabalhos que procuram otimizar a descoberta

de serviços e que abordam diferentes maneiras para auxiliar na identificação de
serviços componíveis.
Também é descrito um trabalho que busca serviços componíveis usando um
critério de similaridade.

2.3.1 Análise de invocações das operações de um serviço (SENIVONGSE et al.,
2010)
Após a publicação dos serviços de um projeto, a monitoração de seu uso pode
revelar que a granularidade de alguns serviços não foi definida adequadamente, e
então motivar os analistas a realizar um novo estudo para aperfeiçoar a sua
granularidade. Serviços que dispõem de operações de granularidade muito fina
podem ser invocados várias vezes pela mesma aplicação a fim de prover a
funcionalidade desejada por esta aplicação. Isso pode acabar gerando uma alta
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latência nas interações com esse serviço. A partir desse problema, Senivongse et al.
(2010) propuseram monitorar serviços já desenvolvidos e em ambiente de produção
analisando as relações entre as operações invocadas de um mesmo web service.
A proposta se baseou em criar um monitor de web services. Todas as
invocações vindas das aplicações clientes passam a chamar o monitor de invocação
de web services que intercepta a mensagem e invoca outro web service que persiste
os dados. Em seguida, encaminha a mensagem para o serviço destino, recebe a
resposta e devolve para a aplicação cliente. Esta arquitetura é apresentada na figura
3.

Figura 3 - Proposta para analisar requisições a operações de serviços
Fonte: Traduzido de Senivongse et al (2010)

Os dados armazenados em um log são minerados e o algoritmo de regras de
associação apriori é aplicado a fim de identificar as requisições que uma mesma
aplicação cliente envia para um mesmo web service. Essas requisições podem ser
feitas para uma mesma operação ou diferentes operações. Quando um web service
tem várias de suas operações sendo invocadas diferentes vezes dentro de uma
mesma transação e por uma mesma aplicação cliente, pode ocorrer uma
degradação no desempenho da SOA, pois fica evidenciado que a granularidade das

36

operações desse serviço é fina e não é adequada para as requisições da SOA em
que ele está inserido, ou seja, é necessária a criação de operações que forneçam a
granularidade ideal para a aplicação cliente. Por esta razão, Senivongse et al (2010)
sugeriram a criação de novas operações para este serviço que, embora, repliquem
funcionalidades já atendidas pelas operações originais, farão com que o serviço
tenha operações de granularidade mais grossa e, consequentemente, otimize o uso
dos recursos de rede e processamento da SOA.
A criação de um monitor de invocações a frente do web service destino pode
degradar o desempenho da SOA além de ser um ponto de falha crítico na
arquitetura. No trabalho descrito, o reconhecimento das aplicações clientes se deu
pela identificação do endereço IP de cada uma.
Em uma rede corporativa, várias aplicações apoiam múltiplas transações
diferentes sendo processadas ao mesmo tempo e, durante cada processo de
negócio, trocam várias mensagens pela SOA. Tanto para efetuar o balanceamento
de carga dos seus servidores quanto para diminuir a complexidade de controles de
segurança como a manutenção de regras de firewall, cada aplicação tende a ter um
único endereço IP de entrada e um único endereço IP de saída. Uma outra
possibilidade é que aplicações clientes acessem a SOA sempre por um servidor
proxy. Assim, as requisições para a SOA podem vir sempre pelo mesmo endereço
IP o que invalidaria a proposta de Senivongse et al (2010). Um outro ponto a
considerar é que a manutenção do serviço tende a ganhar muito em complexidade
já que as operações podem ter um alto acoplamento entre si e a funcionalidade que
seria estendida tende a ser a mesma, apenas, com interfaces mais ricas.
Algumas operações de granularidade mais grossa podem, inclusive, executar
várias outras operações internamente e estas podem já estar expostas na interface
do serviço o que faz com que sua funcionalidade não possa ser alterada, ou seja,
novas operações desenvolvidas apenas com o intuito de engrossar a granularidade
do serviço podem fazer com que operações já expostas na interface do serviço
tenham que ser alteradas e passar por todo o ciclo de desenvolvimento e testes
novamente.
A proposta de Senivongse et al (2010) contribui com esse trabalho ao usar um
algoritmo de mineração de regras de associação para inspecionar execuções em
uma SOA. Porém é uma solução restrita as operações de um único web service e a
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solução de identificar o sistema cliente pelo endereço IP restringe as possibilidades
de ambiente passíveis de se aplicar a solução. Neste trabalho, uma abordagem que
não fique restrita ao endereço IP e nem às execuções das operações de um único
web service é proposta.

2.3.2 Mineração de padrões de composições de serviços em logs de execução
(TANG; ZOU, 2010):
Serviços

compostos

atendem

processos

de

negócio

e

diminuem

a

complexidade das aplicações clientes, já que eles tendem a absorver várias regras
de negócio e são responsáveis por garantir toda a capacidade de processamento
assim como de absorver sua complexidade. Um serviço composto pode ser
responsável por orquestrar serviços em sequência, em paralelo e, inclusive, em
alguns casos, realizar iterações nos quais o serviço deve ser executado várias
vezes.
Muitos padrões de invocações são repetitivos em várias aplicações clientes.
Um conjunto de serviços é um padrão de composição de serviços. A partir dessa
premissa e estendendo a abordagem bottom-up, onde os serviços são definidos pela
área de Tecnologia da Informação (TI) para depois se mapear o processo de
negócio, Tang e Zou (2010) sugeriram uma abordagem para extrair padrões de
composição de web services a partir dos logs de execução dos serviços.
No trabalho de Tang e Zou (2010), uma premissa é que todas as instâncias de
execução tenham uma identificação que as relacione como é o caso de execuções
oriundas de uma aplicação que implementa um WS-BPEL (para o experimento, eles
utilizaram o IBM WebSphere Process Server). Esta proposta não altera a
granularidade do serviço já que não propõe alterar os serviços básicos e sim criar
novas composições. Sendo assim, também não influencia a capacidade de reúso do
serviço e nem sua complexidade.
Por outro lado, esta proposta exige que cada instância de execução possua
uma identificação única o que limita a abordagem a interpretar processos já
definidos e cuja relação entre os serviços, considera apenas o fato de ser invocado
por uma mesma aplicação e na mesma instância. Em ambientes heterogêneos e
com diferentes tecnologias, as invocações podem vir em instâncias diferentes mas
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no mesmo contexto de negócio. Requisições de diferentes aplicações que não
utilizam uma ferramenta como o IBM WebSphere Process Server podem não enviar
uma identificação única para que a instância de execução seja identificada no log.
Com isso, uma forma de encontrar relações entre os serviços invocados em um
mesmo processo de negócio e agrupá-los pode ser observar o conteúdo de suas
mensagens.
Neste trabalho, é criado um critério de similaridade que decomporá o conteúdo
das mensagens envolvidas em cada requisição tornando possível a identificação de
instâncias de execução sem a necessidade de existir um código de execução
enviado previamente pela aplicação consumidora.

2.3.3 Optimização de aplicações com serviços compostos (ZAHREDDINE;
MAHMOUD, 2005)
Zahreddine e Mahmoud (2005) já identificavam que a banda estreita e a alta
latência das redes sem fio utilizadas pelas aplicações de dispositivos móveis eram
um obstáculo para melhorar a experiência dos usuários desses dispositivos. Além
disso, aguardar por pacotes que devem ser reenviados não custa apenas o tempo
do usuário, mas também há o custo de cada byte trafegado.
Por exemplo, se o usuário deseja alugar um filme em uma locadora, ele
consulta o sítio da locadora e descobre que o filme não está disponível. Desta forma,
procura outras locadoras até encontrar o filme. Uma melhor solução seria fazer com
que o usuário enviasse menos dados para a rede e que ele esperasse menos tempo
para a carga de cada tela para consultar a disponibilidade do filme e em qual
locadora. Por isso, eles propuseram a criação de um agente que integraria serviços
remotamente, como mostrado na figura 4.
Esse agente seria personalizado por uma interface gráfica disponível
comercialmente e com facilitadores para o usuário criar as composições.
Embora de difícil implantação por delegar a composição para o usuário final,
esta solução demonstra a importância de serviços de granularidade mais grossa
(como os serviços compostos) para aplicações clientes com poucos recursos de
memória, bateria, disco e em redes de alta latência de rede. Um ranking com os
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serviços mais invocados pelo usuário pode auxiliar a atividade de personalização da
interface proposta por Zahreddine e Mahmoud (2005). Neste trabalho, será possível
identificar os serviços mais invocados pelas aplicações clientes e assim diminuir a
complexidade para o usuário final.

Figura 4 - Agente controlador de serviços
Fonte: Traduzido de Zahreddine e Mahmoud (2005)

2.3.4 Identificação de padrões de requisições em aplicações clientes de uma SOA
(GOB et al., 2009)
A latência de rede é um dos fatores mais críticos para a usabilidade de
aplicações em SOA móveis. Cada requisição à rede gera uma sobrecarga no
dispositivo móvel para estabelecer a conexão com o servidor. Deixar a conexão com
a rede aberta durante longos períodos consome muita energia da bateria.
A partir dessas dificuldades e a fim de prover melhor experiência no uso de
uma SOA móvel, Gob et al. (2009) propuseram uma abordagem em que um a
latência percebida pelo usuário a partir da interface gráfica da aplicação é diminuída.
Foi criado um middleware que consiste em um script que fica no lado cliente e
um proxy para acesso aos serviços no lado servidor. A aplicação cliente não chama
o serviço destino diretamente e, sim, uma operação do script. O script verifica se os
dados desejados já foram pro ativamente incluídos no cache e, em caso positivo,
devolve a informação. Caso contrário, invoca o proxy. Este proxy tem um algoritmo
que faz uma composição de serviços durante o tempo de execução, ou seja, além
de executar o serviço solicitado, já identifica qual seria o próximo serviço que deverá
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ser requisitado por aquela aplicação cliente e já o invoca. Na resposta ele envia,
além dos dados desejados, os dados da resposta do serviço subsequente. Quando
o usuário solicitar os dados deste segundo serviço, a resposta será mais rápida, pois
não será necessária outra requisição a rede, ou seja, apenas uma requisição foi
necessária para invocar dois serviços. Durante o experimento realizado, houve uma
redução de até 31% na percepção de latência do usuário.
Alguns fatores a se considerar é que, embora o proxy aplique um filtro para
reduzir os dados trafegados, requisições pro ativas podem fazer com que mais
dados sejam trocados entre o cliente e o servidor e isso pode aumentar o custo de
assinatura do usuário. Invocações proativas a serviços também podem aumentar o
volume de requisições a determinados serviços o que resultaria em um cenário não
previsto durante a fase de análise do projeto e em uma possibilidade de sobrecarga
das aplicações provedoras, o que traria novamente o problema da alta latência no
tempo de resposta dos serviços. Outro ponto a ser levantado é que as primeiras
invocações mostraram que tem um tempo de resposta maior pois são responsáveis
por construir o cache, ou seja, se o usuário não estiver interessado nas demais
requisições, esse custo terá sido desnecessário.
A proposta de Gob et al. (2009) demonstra a necessidade de se reduzir o
número de requisições a SOA a partir de aplicações executadas em dispositivos
móveis. Na proposta, os próximos serviços são chamados seguidamente mesmo
que o usuário não deseje. Neste trabalho, são sugeridas composições de serviços
que podem ser identificadas com base no comportamento dos usuários das
aplicações clientes, e serviços compostos podem ter uma granularidade mais
próxima à necessidade dessas aplicações.

2.3.5 Apoio a serviços compostos com serviços backup (AZMEH et al., 2010)
Atualmente, descobrir serviços é um problema real por causa da falta de um
registro público para publicar e organizar o enorme número de serviços existentes.
Os serviços podem ser oferecidos por vários provedores. Podem ser acessados
remotamente, podem ser gratuitos e podem até não ter um acordo de serviço para
garantir uma execução contínua.
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Levando em conta os fatores descritos acima, Azmeh et al. (2010) perceberam
que a indisponibilidade de alguns serviços podem gerar impacto no funcionamento
de serviços compostos pois algum serviço em seu fluxo pode não estar disponível.
Com isso, um mecanismo de contingência se torna indispensável.
A abordagem deles se baseia em buscar serviços backups levando em conta
similaridades entre suas operações e parâmetros. Desta forma, pode-se prever no
fluxo uma contingência direcionando requisições para serviços backups em caso do
principal ficar indisponível.
Neste trabalho, também é utilizado um critério de similaridade entre web
services, porém com o objetivo de identificar serviços componíveis e executados
dentro de uma mesma instância de processo de negócio.

2.3.6 Composição de Web Services usando Sugestões (WANG et al., 2011)
Wang et al. (2011) identificaram que o processo de definir composições de
serviços é uma atividade que pode demandar muito tempo. O analista precisa tratar
problemas como quais web services devem ser selecionados, como os web services
devem ser conectados e como os parâmetros de entrada de uma operação de um
web service devem ser preenchidos pelos parâmetros de saída das operações de
web services precedentes.
Para tornar essa atividade mais ágil, eles propuseram uma abordagem para
sugerir composições de serviços de modo semiautomático, baseada em anotações
semânticas que se referenciam a conceitos de uma ontologia.
Dada uma operação de um web service, o analista solicita quais serviços que
podem ser compostos com seus parâmetros de entrada e/ou de saída. O algoritmo
analisa os parâmetros de entrada e saída das operações de todos os web services a
fim de encontrar possibilidades de composição e retorna um ranking classificado
pelos web services mais similares.
As sugestões de composições são ranqueadas com base na mediação de
dados (por exemplo, parâmetros de saída de uma operação que alimentam
parâmetros

de

entrada

de

outra),

descrições

e

anotações

referentes

a
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funcionalidades dos serviços e, também com base em especificações formais dos
serviços.
A abordagem auxilia a descoberta de serviços componíveis, mas necessita que
os serviços e as especificações contenham anotações que referenciam conceitos de
uma ontologia. Neste trabalho, não são necessárias anotações, pois os conceitos
são criados automaticamente de acordo com a similaridade entre os serviços.

2.3.7 Descoberta de Web Services por Similaridade (DONG et al., 2004)
Com o crescente número de web services disponíveis pelas organizações,
Dong et al. (2004) afirmam que buscas por palavras chave já não são suficientes.
Este tipo de busca tende a recuperar vários serviços candidatos e, a partir deles, o
usuário precisa inspecionar um a um com o objetivo de explorar os detalhes de cada
operação. Esse método pode resultar em um custo elevado principalmente de tempo
e não fornecer resultados satisfatórios.
Por exemplo, uma busca por palavra chave que procurasse por “zip-code” não
retornaria os web services com os termos “zip”, “zipcode” ou “postal code”. Com o
objetivo de realizar uma busca que não considere apenas palavras chaves, mas
também a similaridade entre os termos solicitados, Dong et al. (2004) construíram o
engine Woogle.
O engine Woogle utiliza nomes de web services, descrições de suas operações
e nomes de parâmetros para determinar um índice de similaridade entre diferentes
web services. O ingrediente chave do algoritmo é o agrupamento dos termos
contidos nesses itens em conceitos (apresentados na seção 2.2.3 de conceitos
básicos desse trabalho).
Para descobrir web services, o Woogle recebe como entrada nomes de web
services, operações e parâmetros tanto de entrada como de saída. Com esses
dados, são computados quatro tipos de similaridades entre os dados fornecidos pelo
usuário e os serviços existentes no catálogo:


Nome de parâmetro de entrada/saída;



Conceitos de entrada/saída (nomes de parâmetros são substituídos pelos
seus respectivos conceitos);
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Descrição de operação;



Descrição de Web Service.

Ao final, as similaridades são combinadas e resultam em um índice. Quanto
maior o índice, maior a similaridade entre os web services. Para determinar o índice,
é utilizado o modelo TF-IDF (Term Frequency / Inverse Document Frequency).
TF-IDF é uma forma de medir a importância de um termo para um documento
(neste trabalho um documento é interpretado com um conjunto de parâmetros de
uma interface de uma operação de um web service), levando em conta a frequência
desse termo no documento analisado e sua frequência em todos os documentos de
uma coleção (QIU et al.; 2010). TF-IDF de um termo é obtido pela multiplicação TF *
IDF, conforme detalhado na sequência.
Para que a importância do termo seja medida corretamente em documentos
longos, a frequência do termo (TF) deve ser normalizada (nTF) (KAO; POTEET,
2007). Assim, nTF é medida a partir da fórmula a seguir:
Número de Ocorrências do termo no documento
nTF =

Número de Ocorrências do termo com maior frequência no documento

Já o IDF é o peso do termo na coleção completa de documentos. Quanto
menor o IDF significa que o termo é mais raro e mais relevante para a busca, pois
ocorre em poucos documentos. A fórmula para calcular o IDF é apresentada a
seguir:
Número Total de documentos da coleção
IDF = log(

Número de documentos da coleção em que o termo ocorre

)

Exemplo de uso do modelo TF-IDF: Considerando que em um documento com
100 palavras, a palavra “serviço” ocorre 3 vezes e o termo de maior ocorrência é
“web” com 10 ocorrências, então nTF = 3/10 = 0,3. Se a coleção de documentos
contém 10 milhões de documentos e “serviço” ocorre em 1000 documentos,
IDF=log(10000000/1000)=4. Assim, nTF*IDF=0,3*4=1,2.
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Durante a busca, cada documento retorna um índice de similaridade e uma
lista é classificada de acordo com os serviços mais similares ao critério informado.
Outra possibilidade de uso do Woogle é encontrar serviços componíveis. Por
exemplo: o usuário precisa de um serviço que retorna temperatura por cidade, mas o
Woogle não encontra. Então o Woogle recupera uma coleção com vários serviços
que retornam temperatura, mas com diferentes interfaces de entrada. A partir dessa
coleção de serviços, o Woogle faz outra busca para encontrar serviços que podem
ser componíveis (parâmetros de saída similares aos parâmetros de entrada) e que
tenham o termo cidade como parâmetro de entrada. Desse modo, o Woogle retorna
pares de serviços que, combinados, atendem a solicitação do usuário.
Para encontrar serviços componíveis, é necessário computar a similaridade
entre diferentes documentos em sua totalidade. Assim, todos os termos que ocorrem
na interface de saída são comparados a todos os termos que ocorrem na interface
de entrada. O Woogle utiliza a medida de similaridade do cosseno para calcular essa
similaridade, cuja fórmula é apresentada a seguir:

Similaridade do cosseno

=

Onde:
j: conjunto de termos que está sendo comparado (parâmetros de entrada);
q: conjunto de termos que é o critério de comparação (parâmetros de saída);
t: total de termos ao somar ambos os conjuntos (se um conjunto i tem 5 termos
e um conjunto q tem 8 termos e apenas 3 são iguais entre eles, t seria igual a 10);
i: corresponde a cada termo do conjunto;
W: é o peso de cada termo em seu conjunto de parâmetros (calculado pelo TFIDF).

O trabalho de Dong et al. (2004) se baseou em computar similaridades em um
catálogo estático de serviços. Para buscar a similaridade entre os serviços, também
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é necessário considerar todos os termos de todos os outros serviços do catálogo
para que seja possível aplicar o modelo TF-IDF e definir a relevância de cada termo,
o que torna o algoritmo restrito ao universo de serviços do seu catálogo. Neste
trabalho, os conceitos criados por Dong et al. (2004) são utilizados para agrupar os
termos encontrados nos logs da SOA.

2.4

Conclusão
Com o objetivo de sumarizar os trabalhos descritos nesta seção e seus

eventuais vínculos com a abordagem proposta neste trabalho, foi construída a tabela
3, apresentada a seguir.

Tabela 3 - Trabalhos descritos e seus eventuais vínculos com a abordagem proposta
A Capability Granularity Analysis on Web Service Invocations
SENIVONGSE, Twittie et al. (2010)
Descrição:

Sugere a criação de operações de granularidade grossa com base na identificação de
execuções de diferentes operações do mesmo serviço pelo mesmo cliente e em curto
espaço de tempo, ou seja, operações executadas com alta confiança (algoritmo apriori).
Vínculo: É utilizado o conceito de analisar invocações de um mesmo cliente, porém para vários
serviços e com o objetivo de sugerir composições.
An approach for mining web service composition patterns from execution logs TANG, Ran;
ZOU, Ying. (2010)
Descrição:

Monitora a SOA e aplica o algoritmo apriori a fim de identificar requisições em comum e
propor composições de serviços. Usa código enviado por ferramenta de BPEL para
identificar instâncias de execução.
Vínculo: Este trabalho também inspeciona logs diretamente (sem usar agentes intermediários) e
usará o algoritmo apriori para aplicar as regras de associação. Entretanto, as
composições são rastreadas por meio da similaridade das mensagens e seu conteúdo,
uma vez que não há mandatoriedade de existir um código de identificação de instância
quando uma aplicação invoca um serviço,
An Agent-based Approach to Composite Mobile Web Services ZAHREDDINE, Wassam;
MAHMOUD, Qusay H. (2005)
Descrição:

Descreve a necessidade de aplicações executadas em dispositivos móveis usarem
serviços compostos a fim de diminuir o processamento e o tempo de resposta. Também
recomenda a criação de um agente para personalizar um controlador de serviços.
Vínculo: Serviços compostos tem um papel importante quando utilizados por aplicações
executadas em dispositivos móveis. Este trabalho também analisa o comportamento de
uma SOA a fim de sugerir composições. Os rankings elaborados nesse trabalho podem
auxiliar na personalização do controlador de serviços.
Reducing User Perceived Latency with a Middleware for Mobile SOA Access GOB, Andreas et
al. (2009)

A tabela continua na página seguinte.
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A tabela é concluída nesta página.
Descrição:

Vínculo:

Propõem a criação de um middleware para prever invocações e realizá-las pro
ativamente com o objetivo de reduzir o tempo de resposta em aplicações executadas em
ambientes com alta latência de rede como os ambientes que envolvem dispositivos
móveis.
Este trabalho também analisará o comportamento de aplicações clientes de uma SOA.

Using Concept Lattices to Support Web Service Compositions with Backup Services AZMEH,
Zeina et al. (2010):
Descrição:

Identifica serviços backup por similaridade e anotações que referenciam ontologia.

Vínculo:

Neste trabalho, também é usado um critério de similaridade para buscar serviços. Porém
os conceitos são identificados automaticamente e anotações não são necessárias.
Web Service Composition Using Service Suggestions (WANG et al., 2011):
Descrição:

Usa anotações para se referir a conceitos de uma ontologia a fim de sugerir
composições.
Vínculo: Há uma semelhança pois ambos trabalhos buscam serviços componíveis. Porém este
trabalho não necessita de anotações para sugerir composições.
Similarity Search for Web Services (DONG et al., 2004)
Descrição:

Vínculo:

Propõem o engine Woogle para descoberta de web services e possíveis composições
por meio da similaridade dos serviços. Cria os conceitos que são fundamentais para
identificar as similaridades durante a descoberta de serviços e composições.
O algoritmo proposto é adaptado e utilizado neste trabalho para a definição do critério de
similaridade. Os conceitos do Woogle são utilizados para identificar a similaridade entre
as mensagens trafegadas pela SOA.

Fonte: Elaborado pelo autor
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3
3.1

ABORDAGEM PARA IDENTIFICAR SERVIÇOS COMPONÍVEIS
Introdução
Nesta seção é descrita a abordagem proposta para monitorar requisições a

web services armazenadas em um log de ESB e identificar possibilidades de
composições de web services. O processo consiste em agrupar nomes de
parâmetros de operações de web services em conceitos e aplicá-los no
mapeamento de web services similares. Em sequência, instâncias de processos de
negócio são rastreadas com base nos parâmetros das mensagens trafegadas e seus
conteúdos. Dessa forma, web services similares são combinados em uma mesma
instância para que ocorram as sugestões de composições1.

3.2

Sumário da Proposta
A abordagem deste trabalho é realizada em duas fases: Identificação dos

conceitos e Identificação dos serviços componíveis.
Durante a primeira fase, é feita a leitura dos arquivos de logs que contêm as
execuções de web services publicados em um ESB e todos os nomes de parâmetros
das operações de web services são extraídos e decompostos em termos. O Woogle
é utilizado para agrupar os termos resultantes em conceitos, conforme apresentado
na seção 2.2.3 neste trabalho. De acordo com Dong et al. (2004), o uso dos
conceitos possibilitam o alcance de boas medidas de similaridade.
Yang, Wu e Liu (2010) afirmaram que serviços compostos precisam de um
controlador que pode ser um serviço ou outra aplicação. Assim, a segunda fase da
abordagem inicia com a identificação dos serviços executados pelas diferentes
aplicações clientes. Em seguida, ainda utilizando o método proposto por Dong et al.
(2004), os parâmetros das interfaces dos serviços são substituídos por seus

1

Nota do autor: Para fins didáticos e conforme o experimento realizado na seção 4, este
trabalho considera que cada serviço tem uma única operação. Portanto, referências feitas
na sequência a execuções de serviços se referem a execução desta única operação. Para
aplicar a abordagem em web services com diferentes operações, basta incluir a operação ao
conjunto de atributos utilizados como chave e descritos ao logo desta seção.
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respectivos conceitos e é gerada uma matriz de rastreabilidade entre cada serviços
e seus respectivos conceitos.
Pela matriz de rastreabilidade, é possível encontrar serviços diferentes cujas
interfaces de saída e de entrada sejam similares e, portanto componíveis (DONG et
al., 2004). Mas para encontrar instâncias de processo de negócio sendo executadas,
é necessário analisar o conteúdo dos parâmetros que foram trocados pelos serviços.
Ocorre que o número de parâmetros pode ser muito alto. Para isso, são
selecionados parâmetros agrupados pelos conceitos identificados. Após o
rastreamento do conteúdo desses parâmetros, as ocorrências iguais são agrupadas
em possíveis instâncias de execução de processo de negócios. A partir dessas
instâncias, o uso de regras de associação permite a elaboração de um ranking
classificado pelos serviços que possuem maior confiança ser serem executados
conjuntamente.
Um passo a passo da abordagem é explicado em detalhes na seção 3.3.

3.3

Passo a passo da abordagem
A fim de detalhar a abordagem, uma visão geral pode ser vista na figura 5 e

uma descrição “passo a passo” da abordagem é apresentada na sequência:

1. Identificar os termos contidos nos logs:
As informações necessárias para aplicação do engine Woogle são extraídas
dos logs do ESB utilizando as regras definidas por Dong et al. (2004) e
apresentadas na seção 2.2.3 deste trabalho (um termo “contractId” seria separado
em “contract” e “id” e ambos seriam utilizados nos próximos passos. O termo “id”
também seria traduzido para “identification” se encontrado no cadastro de
abreviaturas.). Esse passo é importante para que ocorra uma padronização dos
termos.
Os valores de cada parâmetro são preservados pois serão utilizados no passo
6. No exemplo do termo “contractId” e supondo que ele tivesse o valor “41342340”,
ambos os termos “contract” e “identification” seriam armazenados com o valor
“41342340”.
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Identificação dos conceitos
Log das
Execuções

1
Identifica
termos contidos
no log

Coleções de
termos por
operações e
serviços
(entrada e
saída)

2
Agrupa os
termos em
conceitos

Coleções de
Conceitos

Identificação dos serviços componíveis
Embora não seja necessária a identificação
ao mesmo tempo, os conceitos precisam
existir antes do passo 4.

3
Identifica
execuções de
cada aplicação
cliente com
base no
endereço IP

Coleções de
listas de
execuções
por endereço
IP

Esta matriz possibilita a aplicação do modelo TF-IDF para
identificar serviços componíveis pelo uso de conceitos
como descrito em Dong et al. (2004)

4
Substitui
parâmetros
por
conceitos

5
Gera matriz
com os
Serviços e
conceitos
utilizados

Parâmetros que não fazem
parte de conceitos
são descartados.

Matriz de
serviços
executados e
conceitos
utilizados

6
Identifica
instâncias de
execução por
meio da
similaridade de
conceitos e seus
conteúdos

Lista de serviços
componíveis
considerando
similaridade do
conteúdo dos
termos contidos
nos conceitos

Listas de serviços componíveis são ordenadas,
segundo o método apriori, por confiança e
depois por suporte.

Figura 5 - Visão geral da abordagem
Fonte: Elaborado pelo autor

2. Agrupar os termos em conceitos:
Termos com baixo e alto número de ocorrências são descartados, pois podem
distorcer os conceitos. Por exemplo, um termo “para” é muito genérico e tende a
apresentar um suporte bastante alto. Dessa forma, ele é descartado. Já termos com
baixo número de ocorrências tendem a não ser agrupados e, por isso também são
descartados.
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Os demais termos são processados em busca de relações, ou seja, termos que
ocorrem em conjunto são agrupados em um mesmo conceito. Um possível resultado
são conceitos que remetam a diferentes agrupamentos como financeiros (moeda,
índice, inflação, etc.), de endereço (rua, bairro, cidade, cep, etc.), de pessoas (cpf,
rg, nome, sobrenome, etc.), entre outros.

3. Identificar execuções de cada aplicação cliente com base no endereço IP:
Serviços compostos precisam de um controlador (YING, WU, LIU; 2010) e um
controlador pode ser outro serviço ou outra aplicação. Assim, é necessário criar
coleções de serviços oriundas das requisições de cada aplicação cliente. Como as
aplicações tendem a fazer requisições para o ESB usando um mesmo endereço IP,
e baseando-se no trabalho de Senivongse et al (2010), será utilizado o endereço IP
da aplicação requisitante para identificar quais serviços e operações cada aplicação
cliente executa. Um quadro ilustrativo pode ser visto na tabela 4.
Tabela 4 - Requisições por endereço IP cliente
Cod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Timestamp
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18
2011-06-18

16:04:16
16:04:17
16:04:18
16:04:25
16:04:30
16:04:31
16:04:45
16:04:46
16:04:30
16:04:31

IP cliente
192.168.1.64
192.168.1.64
192.168.1.64
192.168.1.62
192.168.1.61
192.168.1.61
192.168.1.151
192.168.1.151
192.168.1.61
192.168.1.61

Serviço
WS1
WS1
WS2
WS2
WS1
WS3
WS3
WS1
WS1
WS3

Operação
B
C
A
A
D
E
B
C
D
E

Fonte: Elaborado pelo autor

Pela tabela 4, ao observar o endereço IP, ficam visíveis quatro aplicações
clientes que executam as seguintes operações de web services:


Aplicação 1 = {WS1-B, WS1-C, WS2-A}



Aplicação 2 = {WS2-A}



Aplicação 3 = {WS1-D, WS3-E, WS1-D, WS3-E}



Aplicação 4 = {WS3-B, WS1-C}
Desta forma, se houver redundância como é o caso das operações executadas

pela aplicação 3, será observado se o conteúdo das mensagens é exatamente o
mesmo. Nesse caso, as mensagens redundantes são descartadas pois o que é
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relevante para este trabalho é verificar a possibilidade de composição, ou seja, não
é necessário analisar instâncias iguais.

4. Substituir parâmetros por conceitos:
Analisar similaridade apenas por parâmetro faria com que termos como “nome”
e “sobrenome” fossem tratados diferentemente. Para evitar essa discrepância, todos
os termos são substituídos por seus conceitos, ou seja, tanto o termo “nome” quanto
o termo “sobrenome” são substituídos pelo conceito correspondente, ex: Pessoa.
Termos que não estiverem contemplados nos conceitos definidos serão
descartados. Os termos substituídos e seus valores são mantidos como referência
para verificação das instâncias de processo de negócio no passo 6.

5. Gerar matriz com os serviços e conceitos utilizados
Todas as execuções de serviços são analisadas nesse passo a fim de gerar uma
“matriz de rastreabilidade” (exemplificada na tabela 5) entre as diversas execuções
de web services e os conceitos utilizados. A matriz de rastreabilidade gerada permite
a aplicação do modelo TF-IDF para identificação de pares de web services
componíveis, com base na frequência de uso dos conceitos em cada web service
(DONG et al.; 2004).

6. Gerar lista de sugestões de composições de serviços com base nos conteúdos
dos termos dos conceitos:
Uma matriz de rastreabilidade contendo os relacionamentos de conceitos pode
não ser uma forma adequada para identificar serviços componíveis. Alguns termos
de um mesmo conceito podem ser incompatíveis para uma composição. Por
exemplo, termos como “rg” e “cpf” tendem a estar em um mesmo conceito, mas se
ocorrerem isoladamente, um serviço que recebe “rg” como entrada não é
componível com outro que retorna “cpf” como saída.
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Tabela 5 – Matriz de rastreabilidade de ocorrências de serviços x conceitos1.
Conceito
Endereço

Pessoa

Temperatura

WS1

X

X

X

WS2

X

X

WS3

X

X

Serviço

WS4

X

WS5
WS6
WS7

Finanças

X
X

X

X

X

X

X
X

WS8

X

WS9
WS10

Ações

X

X
X

Esportes

X
X

X

Fonte: elaborado pelo autor

Para identificar os serviços que são componíveis pela análise do uso da SOA
na prática, o próximo passo é identificar possíveis instâncias de um mesmo processo
de negócio. A matriz de rastreabilidade é um primeiro passo, pois realiza um
primeiro agrupamento de todas execuções que precisam ser analisadas. São os
parâmetros dos serviços agrupados nessa matriz de rastreabilidade que são
utilizados durante a busca de possíveis instâncias de processo de negócios.
Conceitos utilizados por apenas um serviço são descartados.
Mantendo um exemplo com o termo “cpf” e assumindo que ele está contido no
conceito “1542”, todas execuções de serviços que usam um conceito “1542” devem
ser analisadas com o objetivo e encontrar ocorrências de termos em comum, tanto o
nome do termo quanto seu valor. Ou seja, um termo “cpf” pode ocorrer nas diversas
execuções dos serviços, mas também é necessário que esse termo tenha sido
executado com o mesmo valor (ex.: 12312312300) para que fique evidenciada a
ocorrência de uma possível instância de processo de negócio. O exemplo 1 permite
um melhor entendimento da necessidade do rastreamento dos valores contidos nos
termos.

1

Nota do autor: Nomes de conceitos são utilizados apenas para fins didáticos já que eles
são agrupados automaticamente e possuem um código numérico e sequencial como
identificação.
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Exemplo 1: Ao analisar a matriz de rastreabilidade apresentada na tabela 5, nota-se
que o conceito Pessoa ocorre nos serviços WS1, WS2 WS3 e WS4. Supondo que
todas as ocorrências possuem o termo “cpf”, porém na execução do web service
WS1 ele contém o valor “12312312300” e nas ocorrências dos web services WS2,
WS3 e WS4, ele contém o valor “45645645600”, conclui-se que a possível instância
do processo de negócio identificada nesse caso se refere apenas aos WS2, WS3 e
WS4. Logo, a sugestão de composição será WS2WS3WS4.

O número de execuções nos logs pode ser alto e conter vários termos
diferentes. Desse modo, observar os valores de cada termo para identificar possíveis
instâncias de processo de negócio pode exigir um alto poder de processamento
além de não retornar resultados satisfatórios. Um termo “data” ou um termo “cidade”
poderia erroneamente ligar várias execuções apenas porque o respectivo valor seria
comum entre todas as execuções.
Uma vez que os termos mais relevantes estão agrupados em conceitos, é
possível identificar quais são os principais termos que precisam ser rastreados no
log. Mesmo assim, os conceitos podem conter muitos termos. Por esse motivo,
apenas o termo de maior suporte de cada conceito será selecionado para buscar
possíveis instâncias de processo de negócio, ou seja, se ao término do agrupamento
dos conceitos, houver 20 agrupamentos, serão 20 termos que serão utilizados para
ter seus valores rastreados em todos os logs em que eles aparecerem. Como os
termos extraídos dos conceitos são os de maior suporte, a tendência é que seus
parâmetros correspondentes ocorram com valores iguais em vários serviços, o que
aumenta a probabilidade de encontrar também valores iguais.
A próxima etapa é analisar a lista de parâmetros e conteúdos armazenada
durante a etapa 1 (Identificar os termos contidos nos logs) deste processo. Todos os
termos são agrupados a fim de identificar em quais serviços ocorrem juntamente os
mesmos termos e conteúdos. É o par termo+conteúdo que permite o agrupamento
das possíveis instâncias de processos de negócios e esse pode ser considerado um
dos principais diferenciais da proposta desse trabalho.
Na tabela 6, se observa um exemplo de identificação de possíveis instâncias
de processo de negócios. O cliente do endereço IP “10.171.30.44” executou 5
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diferentes serviços por diferentes vezes mas usando o termo “msisdn” com o mesmo
valor. Desse modo, cada agrupamento de execuções com o termo msisdn contendo
o mesmo valor recebe um código de identificação para uma possível instância de
processo de negócio. Mesmo que alguns serviços sejam executados mais vezes do
que outros, se o valor é o mesmo, ele será considerado apenas uma vez para
agrupamento, pois um processo orquestrador pode invocar um mesmo serviço
várias vezes com os mesmos campos.
Para exemplificar o porquê não são consideradas várias execuções do mesmo
serviço com o mesmo termo e valor, seguem dois cenários:
Cenário 1: A loja vende 1 aparelho de telefone celular e precisa atualizar o estoque.
Existe um serviço “A” que cria a ordem de venda e um serviço “B” que atualiza o
estoque. Portanto, haverá uma execução do “A” para uma execução do “B”.
Cenário 2: A loja vende um plano que cede dois aparelhos celulares de brinde.
Nesse caso, o serviço “C é executado e precisa executar o serviço “B” para atualizar
o estoque. Ocorre que o serviço “B” só atualiza uma unidade de cada vez. Logo,
será executado duas vezes.

Tabela 6 - Possíveis instâncias de Processo de Negócio com base na associação
termo+conteúdo
código
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

ipcliente

termo

conteúdo

serviço

10.171.30.44

msisdn

2181126648

ConsultBalanceAndLastRecharge

1

10.171.30.44

msisdn

2181126648

ConsultPrePaidUtilization

1

10.171.30.44

msisdn

2181126648

ConsultRecharge

2

10.171.30.44

msisdn

2181126648

CreateContractGeneration

1

10.171.30.44

msisdn

2181126648

CreateCustomerInteraction

1

10.171.30.44

msisdn

2181127159

ConsultRecharge

1

10.171.30.44

msisdn

2181127159

ConsultSentDetailedReport

1

10.171.30.44

msisdn

2181127159

ConsultTrafficLine

1

10.171.30.44

msisdn

2181127159

CreateContractGeneration

1

10.171.30.44

msisdn

2181127159

CreateCustomerInteraction

1

10.171.30.44

msisdn

2182135994

ConsultPreviousPlanAndPromotions

5

10.171.30.44

msisdn

2182135994

ConsultPromotionOrBonus

6

10.171.30.44

msisdn

2182135994

ConsultRecharge

2

10.171.30.44

msisdn

2182135994

CreateCustomerInteraction

6

10.171.30.44

msisdn

2182135994

ModifySendCustomerMailing

3

Fonte: elaborado pelo autor

qtexecs
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A confiança de “B” ser executado quando “A” é executado é a mesma de “B”
ser executado com “C” quando “C” é executado. Por isso, o número de vezes que
ele é executado com os mesmos parâmetros e valores não é considerado.
Ainda sobre a tabela 6, observam-se possíveis composições completas
executadas na prática. Porém podem existir várias alternativas durante a execução
de um processo de negócio a partir de uma aplicação cliente e estas alternativas
podem combinar diferentes fluxos de execução de serviços. Por exemplo, um
mesmo processo de negócio pode ter decisões programadas e ora executar 4
serviços, ora executar 5 serviços, ora executar 2 serviços e abortar o
processamento, e assim por diante. Outra possibilidade seriam processos que
executam serviços usando paralelismo o que torna a ordem de processamento
aleatória. Pelos motivos apresentados neste parágrafo, foi feita uma simplificação do
processo de busca de composições e foram encontradas regras de associação entre
execuções de pares de serviços.
Com isso, ainda se baseando nas instâncias exemplificadas na tabela 6, notase que o serviço ConsultRecharge ocorre nas três instâncias e o serviço
CreateContractGeneration ocorre em duas instâncias. Por meio do uso do método
apriori, pode-se afirmar que o serviço ConsultRecharge possui suporte 3 e a
confiança de existir uma invocação do serviço CreateContractGeneration (que tem
suporte 2), uma vez que ConsultRecharge foi invocado, é de 66%.
Já a confiança de existir a invocação do serviço ConsultRecharge, uma vez
que o serviço CreateContractGeneration foi invocado, de acordo com a amostragem
da tabela 7, é de 100%.
Quanto mais vezes uma sequência de serviços é executada com termos e
valores em comum (os valores podem variar em diferentes instâncias de processo
de negócio), maior a probabilidade de tratar-se de um processo de negócio. A tabela
7 demonstra um mesmo processo sendo executado quatro vezes com o mesmo
grupo de serviços, mas com variação de termos e/ou valores. Nesse caso, as quatro
instâncias de processos de negócios são consideradas iguais, pois são sempre os
mesmos serviços sendo invocados pela mesma aplicação cliente. E a confiança de
que qualquer serviço seja invocado uma vez que outro serviço já tenha sido pelo
mesma aplicação cliente (endereço IP), nessa amostragem, seria de 100%.

56

Tabela 7 - Possíveis instâncias com o mesmo grupo de serviços, mas com variação de
termos e/ou valores.
código

Ipcliente

termo

conteúdo

serviço

qtexecs

10

10.171.30.44

security

05470993639

ManageCustomerDetail

10

10.171.30.44

security

05470993639

CreateCustomerInteraction

10

10.171.30.44

security

05470993639

ModifySendCustomerMailing

1

11

10.171.30.44

security

29116894000161

CreateCustomerInteraction

6

11

10.171.30.44

security

29116894000161

ModifySendCustomerMailing

1

11

10.171.30.44

security

29116894000161

ManageCustomerDetail

3

12

10.171.30.44

security

5234193639

CreateCustomerInteraction

12

10.171.30.44

security

5234193639

ModifySendCustomerMailing

1

12

10.171.30.44

security

5234193639

ManageCustomerDetail

2

13

10.171.30.44

cpf

29116898000161

CreateCustomerInteraction

6

13

10.171.30.44

cpf

29116898000244

ModifySendCustomerMailing

1

13

10.171.30.44

cpf

29116894000161

ManageCustomerDetail

3

2
14

14

Fonte: elaborado pelo autor
Uma vez que todas as possíveis instâncias de processos de negócio foram
mapeadas, apenas o código das instâncias e os serviços são necessários para
calcular a confiança pelo método apriori. Endereço IP, termo e valor foram
necessários para realizar o agrupamento, mas já não são mais considerados.
Utilizando a tabela 8 como exemplo, e aplicando o algoritmo apriori, é possível
calcular os serviços que possuem maior confiança entre si analisando as instâncias
em que são executados conjuntamente.
Tabela 8 - Instâncias agrupadas apenas com código e nome do serviço
código

Serviço
1

ManageCustomerInformationDSF

1

ManageCustomerInformationASP

1

ConsultNFEStatus

2

ManageCustomerInformationDSF

2

ManageCustomerInformationASP

2

ManageCustomerDetail

3

CreateCustomerInteraction

3

ConsultNFEStatus

4

CreateCustomerInteraction

4

ModifySendCustomerMailing

4

ManageCustomerInformationASP

4

ConsultNFEStatus

Fonte: elaborado pelo autor
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Um exemplo do ranking resultante da aplicação do algoritmo apriori na tabela 8
anterior é demonstrado na tabela 9. O ranking é ordenado, primeiro pela confiança,
depois pelo suporte em que o par ocorre.
Tabela 9 - Ranking de serviços componíveis
Serviço1

Serviço2

Instâncias

Conf

ManageCustomerInformationDSF

ManageCustomerInformationASP

2

100,00%

CreateCustomerInteraction

ConsultNFEStatus

2

100,00%

ManageCustomerDetail

ManageCustomerInformationDSF

1

100,00%

ManageCustomerDetail

ManageCustomerInformationASP

1

100,00%

ModifySendCustomerMailing

CreateCustomerInteraction

1

100,00%

ModifySendCustomerMailing

ManageCustomerInformationASP

1

100,00%

ModifySendCustomerMailing

ConsultNFEStatus

1

100,00%

ManageCustomerInformationASP

ManageCustomerInformationDSF

2

66,66%

ManageCustomerInformationASP

ConsultNFEStatus

2

66,66%

ConsultNFEStatus

ManageCustomerInformationASP

2

66,66%

ConsultNFEStatus

CreateCustomerInteraction

2

66,66%

CreateCustomerInteraction

ModifySendCustomerMailing

1

50,00%

CreateCustomerInteraction

ManageCustomerInformationASP

1

50,00%

ManageCustomerInformationASP

CreateCustomerInteraction

1

33,33%

ManageCustomerInformationASP

ManageCustomerDetail

1

33,33%

ManageCustomerInformationASP

ModifySendCustomerMailing

1

33,33%

ConsultNFEStatus

ManageCustomerInformationDSF

1

33,33%

ConsultNFEStatus

ModifySendCustomerMailing

1

33,33%

Fonte: elaborado pelo autor
Tanto serviços síncronos como serviços assíncronos podem ter sua
associação calculada, pois todos os serviços contidos no log são analisados. O
critério para o período de execução que será analisado precisa ser definido antes da
leitura dos logs.

3.4

Peculiaridades da proposta

São consideradas componíveis as operações de web services que têm em
suas mensagens conteúdos similares independentemente de estarem nos
parâmetros de entrada ou de saída. A seguir, são apresentadas duas instâncias de
execução oriundas de uma mesma aplicação cliente para exemplificar como o
critério de similaridade auxilia na identificação de serviços componíveis.
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Exemplo 1: Ao analisar os parâmetros de cada operação da tabela 10, conclui-se
que eles têm um termo em comum durante o seu fluxo, pois o mesmo ISBN aparece
em todas as execuções do processo. Assim, podem ser orquestrados por um
mesmo serviço ao invés de serem chamados atomicamente. Uma vez tendo termos
em comum, a abordagem busca ocorrências com o mesmo valor do termo (no caso
ISBN) para identificar como serviço componível.
Tabela 10 - Exemplo de instância de execução de um processo
Operação de Web Service: Buscar ISBN
Entrada:
Saída:

Título do livro
ISBN

Operação de Web Service: Buscar valor do livro em loja virtual
Entrada:

ISBN

Saída:

Valor

Operação de Web Service: Calcular frete na loja virtual
Entrada:
Saída:

ISBN, peso, dimensões
Valor

Fonte: Elaborado pelo autor

Exemplo 2: Se fosse analisada apenas possibilidade de composições entre
parâmetros de saída e entrada como na proposta de Dong et al. (2004), a
possibilidade desses serviços estarem em uma composição não seria encontrada na
amostragem contida na tabela 11. Inclusive aparecem diferentes termos (“cpf” e
“cic”). Aplicando o critério de similaridade e a tradução de termos, “cpf” e “cic”
estariam dentro do mesmo conceito e, considerando o conteúdo das mensagens, a
possibilidade de composição entre esses dois serviços seria identificada.

Tabela 11 - Exemplo de instância de execução de um processo com termos similares
Operação de Web Service: Buscar endereço
Entrada:
Saída:

Cpf
Endereço

Operação de Web Service: Buscar contratos ativos
Entrada:
Saída:

Cic
Contratos ativos

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.5

Referências à ontologia
Havendo uma ontologia que apoie um processo de sugestão de composições

de serviços, os conceitos (seção 2.2.3) envolvidos já estariam descritos nesta
ontologia e, desta forma, simplificariam a aplicação do método. Na prática, os
passos 1 e 2 da abordagem não seriam necessários.

3.6

Conclusão
Nesta seção foi apresentado o método proposto para analisar logs com

requisições a serviços publicados em um ESB e determinar a similaridade entre
pares de web services. Com o objetivo de sugerir composições de serviços, foi
apresentada a maneira como instâncias de processos de negócio são identificadas
por meio da análise do conteúdo de cada parâmetro das operações de web services,
e como os termos são identificados em seus respectivos conceitos com o objetivo de
terem suas execuções rastreadas. Também foram demonstrados exemplos de como
possibilidades de composição são identificadas usando a abordagem proposta neste
trabalho e como o ranking de sugestão de serviços componíveis é elaborado.
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4
4.1

EXPERIMENTO
Introdução
Nesta seção é feita a descrição do experimento realizado para analisar os

arquivos de logs com requisições a serviços publicados em um ESB, e identificar
serviços componíveis. São descritas tanto a maneira como é identificada a
similaridade entre os serviços, quanto a maneira como são extraídas possíveis
instâncias de execução de processos de negócios com base na análise do conteúdo
de cada parâmetro das operações dos serviços. O ambiente analisado se baseou
em requisições a serviços publicados em um ESB de um ambiente de UAT de uma
SOA real de uma empresa de Telecom.
A partir da leitura dos arquivos de logs, todos os termos foram extraídos e as
possíveis instâncias de processo de negócio foram agrupadas de acordo com
ocorrência de valores comuns dos parâmetros de cada serviço. Na sequência,
também foram agrupados os conceitos conforme descrito no Woogle (DONG et al.,
2004) e na seção 2.2.3 deste trabalho.
Serviços executados por uma mesma aplicação cliente e em uma mesma
possível instância de processo de negócio foram identificados com base na análise
do conteúdo dos parâmetros das operações dos serviços. A partir destas instâncias,
pares de composições de serviços foram sugeridos com diferentes níveis de
confiança e calculados com a aplicação do algoritmo apriori.
Além da busca de serviços componíveis com base no agrupamento dos
parâmetros dos serviços e seus conteúdos, também foi realizado um experimento
para encontrar serviços componíveis sem considerar os conteúdos dos parâmetros,
ou seja, utilizando o método TF-IDF para encontrar similaridade entre os diversos
serviços e seus conceitos, conforme proposto por Dong et al.(2004).
A métrica utilizada na avaliação da abordagem foi a “precisão”, obtida a partir
de uma adaptação da proposta de Tang e Zou (2010). A ideia básica da métrica é
verificar se as composições sugeridas aparecem nos processos conhecidos a priori.
Ao final, é feita uma análise com base no índice de precisão alcançado para
sugestões de composições de serviços. Outros fatores que influenciaram na
precisão da abordagem também são observados.
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4.2

Objetivo
O principal objetivo foi observar como a análise dos conteúdos dos parâmetros

de cada serviço executado em um ESB influenciam na identificação de possíveis
instâncias de processo de negócio e na identificação de serviços componíveis. Para
isso o experimento foi executado tanto considerando a análise do conteúdo dos
parâmetros quanto considerando apenas os parâmetros (sem considerar o
conteúdo).
Além disso, o processo de identificação dos conceitos propostos por Dong et
al.(2004) necessita que limites sejam configurados para seleção dos termos que
serão utilizados, ou seja, qual o termo de menor suporte e qual o termo de maior
suporte que será considerado durante o agrupamento dos conceitos. No contexto do
experimento, diferentes limites foram configurados e o efeito desses limites na
precisão da abordagem foi observado.

4.3

Ambiente do Experimento
No experimento foram coletados logs do ambiente de homologação de uma

empresa de Telecom. Os logs continham 33.287 requisições realizadas em um
intervalo de 10 dias a serviços publicados em um ESB Oracle. Estas requisições
foram originadas por aplicações executadas a partir de 59 diferentes endereços IP.
O total de serviços diferentes executados durante esse período foi de 97 serviços.
Todas as requisições foram gravadas em 807 arquivos de formato texto,
totalizando um tamanho total de 2,65 GB.
Para ler e processar cada arquivo, foi desenvolvida uma aplicação em JAVA
utilizando a IDE Eclipse Helios Service Release 1 e o resultado armazenado em um
SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) MySQL 5.5. O mesmo SGBD foi
utilizado para armazenar todos os registros necessários a aplicação do algoritmo
Woogle (DONG et al., 2004) e os diversos rankings gerados pela abordagem.
O computador utilizado foi um notebook da marca lenovo, modelo T410 e
processador core i5 de 2.4 GHz e 4 GB de memória RAM. O sistema operacional
instalado foi Windows 7 64 bits.
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4.4

Principais Etapas do Experimento
O experimento foi realizado em algumas etapas conforme demonstrado na

figura 6. As etapas e as medições realizadas são detalhadas na sequência.

Início

Leitura dos Logs

Definição dos
limites para
agrupamento dos
conceitos

Desmembramento
dos termos

Identificação
dos conceitos

NÃO

Usando
conteúdo

Agrupamento das
instâncias de processo
de negócio com base
no conteúdo dos
parâmetros

Armazenamento
dos termos e seus
conteúdos

Geração da
matriz de
rastreabilidade

Documentação
dos Processos
de Negócios

Elaboração dos
Rankings

SIM

Esse agrupamento de
processos é executado
sempre que os limites de
suporte são alterados
para agrupamento dos
conceitos.

Extração de um termo de
cada conceito para
rastreamento de suas
ocorrências
Ranking de
serviços
componíveis
com base em
similaridade

Ranking de possíveis
instâncias completas de
processos de negócios
Ranking dos serviços
componíveis com base em
confiança

Análise dos
Resultados

Fim

Cálculo da
Precisão

Figura 6 - Fluxo do Experimento
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1 Leitura dos logs
A primeira etapa do experimento foi processar os 807 arquivos de logs que
estavam em formato proprietário e padronizá-los para que pudessem ser
armazenados em uma base de dados. Durante o processamento foram extraídas as
principais informações de cada execução e que são necessárias para aplicação da
abordagem:


Endereço IP;



XML de entrada;
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XML de saída;



Nome do serviço.

A etapa de leitura dos logs é exibida na figura 7.

Figura 7 - Leitura dos logs
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2 Desmembramento dos termos
A figura 8 ilustra a etapa de desmembramento dos termos. Com os logs
armazenados em uma base de dados, cada estrutura XML foi lida e seus elementos
foram desmembrados conforme detalhado na seção 3.3.2 (Passo a passo da
abordagem, passo 1).

Figura 8 - Desmembramento dos termos
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabelas de abreviaturas foram utilizadas para a unificação dos termos.
Tabelas com palavras de parada também foram utilizadas para a retirada de termos
com pouco valor substantivo. Por fim, termos de ligação como “by” e “to” foram
utilizados para auxiliar no agrupamento de termos como parâmetros de entrada e de
saída, respectivamente (ex. “contractById”, o termo “id” passa a ser parâmetro de
entrada / “CelsiusToFarenhait”, o termo “celsius” passa a ser o parâmetro de
entrada). As tabelas de abreviaturas, palavras de parada e termos de ligação estão
listadas no apêndice A deste trabalho.
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No total, foram encontrados 461 termos. Na tabela 12, os termos com maior
ocorrência são detalhados com o seu respectivo suporte e IDF.
Tabela 12 - Termos com maior Suporte
Termo

esb
message
execute
response
identification
msisdn
date
type
customer
name
number
status
code
size
social
security
ticket
user
request
description
subsystem
reason
information
service
ns
creation
address

Suporte

IDF

175
175
79
69
67
55
54
49
41
40
39
39
38
38
31
31
27
26
26
25
23
23
23
22
21
19
18

0,0000
0,0000
0,3454
0,4042
0,4170
0,5027
0,5106
0,5528
0,6303
0,6410
0,6520
0,6520
0,6633
0,6633
0,7517
0,7517
0,8117
0,8281
0,8281
0,8451
0,8813
0,8813
0,8813
0,9006
0,9208
0,9643
0,9878

Fonte: Conclusões do autor
4.4.3 Armazenamento dos termos e seus conteúdos
A etapa de armazenamento dos termos e seus conteúdos é exibida na figura 9.

Figura 9 - Armazenamento dos termos e seus conteúdos
Fonte: Elaborado pelo autor

Com os termos desmembrados, foram identificados quais termos pertencem a
quais serviços e todos os relacionamentos também foram armazenados em uma
tabela do banco de dados. Também foram gravados os valores de cada parâmetro
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em cada execução de seus respectivos serviços, tanto quando ocorrendo em
parâmetros de entrada quanto em parâmetros de saída. Uma exemplificação é
mostrada na tabela 13. Essa tabela do banco de dados totalizou 1.166.800 linhas.

Tabela 13 - Termos armazenados após leitura dos arquivos de logs
Execução
10
10
11
11

Termo
security
msisdn
msisdn
msisdn

11

cpf

11

date

Valor
05470993639
1199551159
29116894000161
29116894000161
25504488500
20120915

Interface
i
i
i
o
o
o

Serviço
ManageCustomerDetail
ManageCustomerDetail
ConsultSendCustomerMailing
ConsultSendCustomerMailing
ConsultSendCustomerMailing
ConsultSendCustomerMailing

Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.4 Agrupamento das instâncias de processo de negócio com base no conteúdo
dos parâmetros
Nesta etapa, todos os termos e valores de cada serviço são agrupados,
conforme detalhado na seção 3 (sumário da proposta, passo 6). Esta etapa no
contexto do experimento é ilustrada na figura 10.

Figura 10 - Agrupamento das instâncias de processo de negócio com base no conteúdo
Fonte: Elaborado pelo autor

As possíveis instâncias de processo de negócios são identificadas. Cada
conjunto de endereço IP, serviço, termo e valor é agrupado e recebe um código
sequencial. Porém, analisar todas as instâncias encontradas nesse passo
consideraria inclusive termos não agrupados em conceitos, o que faria com que
termos e valores que tem alto número de ocorrências, mas pouca relevância para
ser rastreados em instâncias de processo de negócios fossem considerados (ex.:
data, cidade, país, códigos de sistemas, etc.). Por isso, os termos que serão
rastreados são selecionados automaticamente após o agrupamento dos conceitos.

66

4.4.5 Documentação dos Processos de Negócios

Quatro processos de negócios em operação na SOA analisada são descritos
na sequência. Essa etapa no contexto do experimento é ilustrada na figura 11.

Figura 11 - Documentação dos Processos de Negócios
Fonte: Elaborado pelo autor

Cada um dos processos é orquestrado por uma mesma aplicação que executa
os serviços a partir de um mesmo endereço IP. O objetivo é verificar se a
abordagem proposta nesse trabalho é capaz de rastrear estas execuções, ou seja,
identificar se houve execuções dos serviços que compõem cada processo de
negócio com parâmetros e valores em comum (mesmo “msisdn”, mesmo “código de
contrato”, etc.).
As próximas seções detalham cada um dos processos de negócios e os
serviços que os compõem. Todos os processos estão descritos em diagramas de
sequência da notação UML (Unified Modeling Language).

4.4.5.1 Processo 1 – Atualização do Cadastro de Clientes
A empresa mantém um Gerenciador Universal do Catálogo de Clientes. Porém
existem vários sistemas legados que ainda estão ativos e mantém seus respectivos
cadastros de clientes. Uma vez que algum atributo do cliente é atualizado em
qualquer sistema, ou até mesmo, um novo cliente é criado, é necessário que todos
os sistemas sejam atualizados e que os dados sejam íntegros.
Assim que qualquer sistema é atualizado, um “gatilho” é disparado para o
Gerenciador Universal do Catálogo de Clientes que é responsável por manter todos
os demais sistemas atualizados. Para isso, ele valida os dados do cliente,
principalmente se existe algum bloqueio na Receita Federal, e depois atualiza cada
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sistema diretamente. O próprio sistema que originou a alteração pode ser notificado
novamente, pois alguns novos atributos podem ser ajustados pelo Gerenciador
Universal de Clientes durante o evento de atualização. Os detalhes do fluxo são
descritos na figura 12.

Figura 12 - Atualização do cadastro de clientes
Fonte: Elaborado pelo autor

Os serviços invocados pelo Gerenciador Universal do Catálogo de Clientes
são:


ConsultCustomerDataConsumer: Consulta dados do cliente;



ManageCustomerInformationASP: Atualiza dados do cliente no sistema
Pré Pago;



ManageCustomerInformationDSF: Atualiza dados do cliente no sistema
que atende Pré/Pós Pago;



CRM_Mangage_CustomerInformationSiebel: Atualiza dados do cliente
no sistema de CRM.

4.4.5.2 Processo 2 – Baixa Automática no Estoque
Assim que são realizadas vendas corporativas, o sistema de Vendas
Corporativas precisa fazer a baixa automática no estoque dos vários sistemas. Para
isso consulta a ordem de venda no sistema de gestão empresarial e notifica os
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sistemas controladores de estoque (Atendimento, Contratos Corporativos, Retenção
e Vendas). Detalhes desse fluxo podem ser vistos no diagrama de sequência
contido na Figura 13.

Figura 13 - Processo 2: Baixa Automática no Estoque
Fonte: Elaborado pelo autor

Os serviços invocados por esse processo de negócio são:


ConsultSalesOrder: Consulta o status de uma ordem de venda no ERP;



ModifyAutomaticWriteOff; Realiza a baixa automática nos sistemas de
Atendimento, Contratos Corporativos, Retenção e Vendas.

4.4.5.3 Processo 3 – Compra de Linha Pré Paga
O cliente vai à loja e compra uma linha do tipo Pré Pago. Ao criar um novo
cadastro de usuário Pré Pago, o sistema de Pré Pago notifica o sistema de CRM
para que o assinante seja ativado e seu chip associado. Para isso, o sistema
executa o serviço NotifyPrepaidSubscriberEvent. Na sequência, o sistema Pré Pago
precisa alterar o status do cliente no CRM para um cliente Pré Pago. Então, o
sistema executa o serviço NotifyPrepaidSubscriberStateChange. Detalhes desse
fluxo podem ser vistos no diagrama de sequência contido na Figura 14.
Os serviços invocados por esse processo de negócio são:


NotifyPrepaidSubscriberEvent: Ativa assinante e associa o chip;



NotifyPrepaidSubscriberStateChange: Altera o status do cliente para Pré
Pago.
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Figura 14 - Processo 3: Compra de Linha Pré Paga
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.5.4 Processo 4 – Venda de Produtos e/ou Serviços
Nesse processo, o cliente vai à loja ou telefona para a Central de Atendimento
da empresa e solicita um novo produto ou serviço (exemplo: ativação de linha +
serviço de internet). O atendente acessa o sistema de CRM para realizar a venda.
Detalhes desse fluxo podem ser vistos no diagrama de sequência contido na Figura
15.
Os serviços invocados por esse processo de negócio:


CreateCustomerInteraction: Cria protocolo referente a interação com o
cliente;



ManageCustomerDetail: Altera dados do cliente no CRM;



CreateCustomerSalesOrder: Cria Ordem de Venda;



CreateContractGeneration: Cria Contrato;



ModifySendCustomerContract: Envia contrato para o cliente por correio
ou por carta eletrônica.

4.4.6 Identificação dos Conceitos e Elaboração dos Rankings
Nesta etapa do processo, os termos já estão desmembrados. As possíveis
instâncias de processos de negócios também já foram computadas, mas consideram
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os 461 termos mapeados. A próxima etapa é identificar os conceitos e elaborar os
rankings, como destacado na figura 16.

Figura 15 – Processo 4: Venda de Produtos e/ou serviços
Fonte: Elaborado pelo autor

Dong et al. (2004) usaram limites para definir o domínio de termos utilizados
para agrupar os conceitos (suporte mínimo e máximo), mas não deliberaram sobre
os valores de limites ideais que devem ser utilizados. Assim, para apoiar a análise,
diferentes limites foram configurados para identificação dos conceitos e o efeito dos
diferentes limites foi observado.
No experimento de Dong et al. (2004), foram utilizados limites de suporte
mínimo de 4 e máximo de 29 para uma amostra de 431 web services e não foi
especificado o índice utilizado para medir se um termo é proximamente associado
com um conceito (qualquer termo só é agrupado em um conceito se ocorrer pelo
menos “x%” vezes com metade dos demais termos). Neste trabalho, o índice para
um termo ser considerado proximamente associado será de 50% e os limites de
suporte dos termos foram diversificados para que a variação nas identificações de
serviços componíveis e sua precisão pudessem ser analisadas. Ao todo, foram
agrupados conceitos em três cenários diferentes e os limites utilizados estão
detalhados na tabela 14.
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Figura 16 - Elaboração dos rankings
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 14 - Limites de suporte dos conceitos
Proximamente

Cenário

Suporte mínimo

Suporte máximo

1

4

29

50%

2

3

58

50%

3

10

67

50%

Fonte: Elaborado pelo autor

Associado

Obs
Usado por Dong et al
(2004).
1/3 do total de 175
interfaces.
Considerando termos
mais comuns.
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Na sequência, serão descritas as medições realizadas em cada um dos
cenários1.

4.4.6.1 Cenário 1: Suporte 4 a 29
Primeiramente, são ajustados os limites de suporte e os conceitos são
agrupados para que a matriz de rastreabilidade entre cada serviço e conceito seja
identificada, como visto na figura 17.

Figura 17 - Definição dos conceitos
Fonte: Elaborado pelo autor

Com os limites de Suporte entre 4 e 29, foram selecionados 144 termos,
sendo que 117 foram agrupados 20 conceitos com coesão (percentual de confiança
entre os termos do mesmo conceito) média de 83,4% e mediana de 99,6%. De
acordo com Dong et al. (2004), 5 agrupamentos densos, ou seja, com pelo menos 5
termos. Os conceitos são demonstrados na tabela 15.
A matriz de rastreabilidade entre cada serviço e os respectivos conceitos é
mostrada na tabela 16.
O próximo passo é gerar os rankings (destacado na figura 18):


O primeiro ranking não considera o conteúdo dos parâmetros. Ele
considera a similaridade entre os conceitos das interfaces de saída e de
entrada e aplica o modelo TF-IDF para determinar o percentual,
conforme realizado por Dong et al.(2004);



Os outros rankings consideram o conteúdo dos parâmetros. O termo
de maior suporte em cada conceito é extraído1 e são rastreadas todas

1

Nota do autor: Como o número total de sugestões é alto, tanto as tabelas com a matrizes
de rastreabilidade quanto as tabelas contendo os rankings de serviços componíveis são
impressas parcialmente.
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as ocorrências desses termos com conteúdo comum, resultando no
ranking de possíveis instâncias completas de processos de negócios.
Como derivado, é elaborado o ranking com a sugestão de composições
de serviços com base na confiança de ocorrerem juntos.

Tabela 15 - Conceitos (suporte 14 a 29)
Contador

Conceito

Qt
Termos

Coesão

Termos

1

1204

0,833333

3

2

1208

0,627273

11

3

1262

0,5

3

4

1270

0,993612

42

5
6
7
8
9
10
11
12
13

1316
1326
1330
1342
1353
1354
1355
1380
1402

1
0,5
1
1
0,666667
1
1
0,5
1

2
3
3
2
3
2
2
3
2

14

1403

0,671429

15

15
16
17

1420
1473
1508

1
1
1

2
2
2

18

1555

0,52381

7

19
20

1558
1561

0,866667
1

6
2

[data(5), consult(5), period(4)]
[puk(4), cost(4), promotion(4), change(5), plan(9), card(5), pin(4),
activation(4), imsi(8), timestamp(5), iccid(9)]
[system(12), sales(7), flag(13)]
[deficient(4), neighborhood(4), agency(4), foundation(4), query(6), cnl(6),
issuer(6), segment(6), crivo(4), municipal(6), external(7), prospect(4),
client(7), issue(8), schooling(4), cpc(4), mother(5), validation(5),
emancipated(4), pre(6), cep(5), income(4), report(7), concurrent(4),
marital(4), unit(4), disability(4), postal(8), capital(4), idiom(4),
relationship(4), company(4), key(4), title(6), degree(4), paid(6), birth(8),
gender(6), registration(5), commercial(5), job(4), special(5)]
[ownership(6), history(5)]
[tim(5), protocol(13), interaction(11)]
[trouble(6), siebel(6), xtts(8)]
[profile(7), pdv(5)]
[price(4), activity(5), sub(4)]
[order(4), base(4)]
[services(7), bit(4)]
[channel(9), ticket(27), creation(19)]
[charge(5), action(9)]
[state(16), address(18), contact(16), phone(11), complement(11),
identity(9), zip(12), communication(4), email(10), telephone(10), city(8),
district(6), street(11), area(4), country(9)]
[quantity(7), delivery(6)]
[invoice(5), billing(4)]
[responsible(6), main(5)]
[operation(8), attribute(4), ns(21), notify(14), interface(13),
information(23), context(16)]
[producer(7), model(9), imei(9), device(9), amount(6), product(11)]
[origin(4), call (7)]

Fonte: Conclusões do autor

1

Nota do autor: Como o experimento utilizou uma base de dados para apoio, os conceitos
foram gravados juntamente com seus termos nessa base de dados. Para selecionar o
termo de maior suporte, foi aplicado um comando SQL (em caso de existir mais de um, foi
selecionado aleatoriamente).
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Tabela 16 - Matriz de rastreabilidade (suporte 14 a 29).
Cont

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Serviço

ConsultCustomerCNPJ
ConsultCustomerCreditAnalysisInfo
ConsultCustomerDataConsumer
ConsultNaturalPersonData
ConsultPreCredit
ConsultPrePaidBalance
CreateCreditRecharge
ProccessCustomerSalesOrder
AcceptClfyTck
CloseClarifyTicket

Fonte: Conclusões do autor

Figura 18 - Elaboração dos rankings
Fonte: Elaborado pelo autor

1204

1208

1262

1270

1316

1326

1330

1342

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

1353
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Nesse cenário, foram encontrados 812 pares de serviços com alguma
similaridade entre os conceitos utilizados em interfaces de saída e de entrada e sem
considerar o conteúdo dos parâmetros, o que sugere que sejam componíveis
segundo Dong et al. (2004). Os pares de serviços mais similares são exibidos na
tabela 17.
Tabela 17 – Ranking por similaridade sem considerar o conteúdo (suporte 14 a 29)
serviço1 (saída)
ConsultDeviceStock
ConsultDeviceStatus
ModifySendCustomerMailing
ConsultDeviceStock
ConsultDeviceStock
NotifySalesOrderItemStatus
UpdateCustomerExternalIdentity
ModifyNumberGroup
ModifyTroubleTicketXtts
ConsultCustomerInfo

serviço2 (entrada)

TFIDF

ConsultDeviceInvoice
ConsultDeviceInvoice
CreateContractConfirmation
ConsultDeviceStatus
ConsultIMEIStatus
UpdateCustomerRecharge
NotifySalesOrderItemStatus
NotifySalesOrderItemStatus
ModifyTroubleTicketSiebel
NotifySalesOrderItemStatus

98,89%
93,23%
84,71%
80,59%
77,39%
75,81%
74,48%
74,48%
73,62%
73,54%

Fonte: Conclusões do autor

Em sequência, foram encontradas 18 possíveis instâncias completas de
processos de negócios considerando o conteúdo dos parâmetros, sendo a maior
com 3 serviços. As instâncias com mais ocorrências são exibidas na tabela 18.
Tabela 18 - Instâncias completas considerando o conteúdo (suporte 14 a 29)
Qt
svc
2
2
2

Execuções completas

Execuções

CreateContractGeneration, CreateCustomerSalesOrder
NotifyPrepaidSubscriberEvent, NotifyPrepaidSubscriberStateChange
CreateContractGeneration, ManageCustomerDetail

160
32
31

3

ManageCustomerInformationASP, ManageCustomerInformationDSF,
ManageCustomerInformationSiebel

23

3
2
2
2
2
2

CreateContractGeneration, CreateCustomerSalesOrder, ConsultPrePaidChip
ManageCustomerInformationASP, ManageCustomerInformationDSF
ModifyAutomaticWriteOff, UpdateDeliveryStatus
CreateTroubleTicketSiebelXtts, ModifyTroubleTicketXtts
ConsultCustomerServiceRequest, ConsultServiceOrder
ManageCustomerDetail, CreateCustomerSalesOrder

14
9
6
5
3
3

Fonte: Conclusões do autor

Com base nas possíveis instâncias completas de negócio, foram encontrados
42 sugestões de composições de pares de serviços considerando o conteúdo dos
parâmetros. Os pares com maior confiança são exibidos na tabela 19.
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Tabela 19 - Pares de serviços componíveis (suporte 14 a 29)
Serviço1

Serviço2

NotifyPrepaidSubscriberEvent
ManageCustomerInformationASP
NotifyPrepaidSubscriberStateChange
ManageCustomerInformationDSF
ManageCustomerInformationSiebel
ManageCustomerInformationSiebel
ConsultPrePaidChip
UpdateDeliveryStatus
ModifyAutomaticWriteOff
CreateTroubleTicketSiebelXtts

NotifyPrepaidSubscriberStateChange
ManageCustomerInformationDSF
NotifyPrepaidSubscriberEvent
ManageCustomerInformationASP
ManageCustomerInformationASP
ManageCustomerInformationDSF
CreateContractGeneration
ModifyAutomaticWriteOff
UpdateDeliveryStatus
ModifyTroubleTicketXtts

Inst

Tot

Conf

32
32
32
32
23
23
16
6
6
5

32
32
32
32
23
23
16
6
6
5

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fonte: Conclusões do autor
Tang e Zou (2010) rastrearam composições em logs e propuseram uma
equação (1) para medir a precisão de sua abordagem. Eles consideraram que, por
exemplo, se houvessem 10 instâncias diferentes para rastrear, e a abordagem
conseguisse rastrear as 10 instâncias, a precisão seria de 100%.
Precisão =

Número de Instâncias Identificadas Corretamente
(1)
Número Total de Instâncias de Execução

Esta mesma equação foi adaptada com o objetivo de medir a precisão das
composições identificadas neste trabalho. Assim, cada processo de negócio descrito
na seção 4.4.5 é decomposto em pares. Todas as combinações possíveis são
calculadas. Por exemplo, um processo com 4 serviços possui 12 combinações
possíveis de invocação, pois:


A confiança de “A” ser invocado uma vez que “B” foi é diferente da
confiança de “B” ser invocado uma vez que “A” foi; e



A similaridade entre os parâmetros de saída de uma operação “A” para
com os parâmetros de uma operação “B” é diferente da similaridade de
“B” para “A”.

A equação (2) define como medir a precisão ao identificar possíveis pares de
serviços componíveis. Neste experimento, foram mapeados 4 processos de negócio
e um total de 36 pares de combinações possíveis.
Precisão =

Número de Pares de Combinações Encontrados
(2)
Número de Pares de Combinações Possíveis
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Na tabela 20 é aplicada a equação para determinar a precisão encontrada no
experimento considerando ou não o conteúdo dos parâmetros. Para aplicação da
equação, são consideradas componíveis quaisquer combinações que apareceram
no ranking, ou seja, cujo índice de similaridade (sem considerar conteúdo dos
parâmetros) ou de confiança (considerando conteúdo) foi acima de 0%. Nas colunas
“SEM CONTEÚDO” e “COM CONTEÚDO”, visualizam-se quantos pares de
combinações foram encontrados nos rankings de cada abordagem, dividido pelo
número de pares de combinações possíveis no respectivo processo de negócio. Na
última linha, determina-se o índice de precisão de cada abordagem nesse cenário.
Todos os índices encontrados em cada combinação de serviços dos processos de
negócios são apresentados no apêndice B deste trabalho.

Tabela 20 - Precisão (suporte 14 a 29)
Processo
1
2
3
4

SEM CONTEÚDO
3/12 = 100%
1/2 = 0%
0/2 = 0%
9/20 = 100%
(3+1+0+9)/36
13/36

COM CONTEÚDO
6/12 = 50%
0/2 = 0%
2/2 = 100%
6/20 = 30%
(6+0+2+6)/34
14/36

36%

38%

Precisão

Fonte: Conclusões do autor

Para os próximos cenários, serão apresentadas resumidamente as medições
realizadas.

4.4.6.2 Cenário 2: Suporte 3 a 58
Com os limites de Suporte entre 3 e 58, foram selecionados 187 termos,
sendo que 166 foram agrupados em 25 conceitos com coesão média de 77,6% e
mediana de 83,3%. De acordo com Dong et al. (2004), 10 agrupamentos densos, ou
seja, com pelo menos 5 termos. Os conceitos são demonstrados na tabela 21.
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Tabela 21 - Conceitos (suporte 3 a 58)
Contador

Conceito

Coesão

Qt
Termos

1

1471

0,666667

7

2
3
4

1521
1531
1542

1
0,65
0,666667

2
5
3

5

1548

0,532967

14

6
7
8
9
10
11

1550
1552
1572
1573
1575
1585

0,3
1
1
1
1
0,666667

5
2
2
2
2
4

12

1587

0,6

6

13
14
15
16
17

1595
1613
1631
1681
1735

1
0,4
0,75
1
1

5
5
4
2
2

18

1740

0,550725

70

19

1757

0,866667

6

20
21
22
23
24
25

1759
1762
1766
1770
1774
1780

1
1
0,833333
0,6
0,5
0,833333

2
2
3
5
3
3

Termos
[operation(8), customer(41), social(31), code(38), security(31),
reason(23), protocol(13)]
[dealer(3), sp(3)]
[time(6), status(39), size(38), number(39), date(54)]
[type(49), system(12), name(40)]
[puk(4), ast(3), event(3), promotion(4), activation(4), cost(4),
pin(4), category(3), language(3), card(5), imsi(8), tariff(3),
basket(3), iccid(9)]
[ownership(6), history(5), contract(11), area(4), tim(5)]
[total(3), line(4)]
[services(7), bit(4)]
[timestamp(5), change(5)]
[bonus(3), balance(4)]
[siebel(6), canceled(3), xtts(8), trouble(6)]
[interface(13), information(23), context(16), recharge(6), ns(21),
notify(14)]
[main(5), delivery(6), secondary(3), responsible(6), receiving(3)]
[center(3), base(4), access(3), rate(3), group(3)]
[return(3), log(3), detail(4), sales(7)]
[invoice(5), billing(4)]
[parameter(5), analysis(3)]
[marital(4), reference(3), zip(12), channel(9), district(6),
foundation(4), note(5), segment(6), company(4), interaction(11),
postal(8), telephone(10), cpc(4), key(4), query(6), validation(5),
cep(5), disability(4), neighborhood(4), schooling(4),
commercial(5), flag(13), income(4), phone(11), sub(4),
country(9), job(4), prospect(4), user(26), capital(4), degree(4),
municipal(6), report(7), cnl(6), external(7), idiom(4), pdv(5),
street(11), contact(16), item(3), profile(7), unit(4), birth(8),
deficient(4), mother(5), relationship(4), client(7), emancipated(4),
identity(9), paid(6), state(16), concurrent(4), issuer(6), price(4),
title(6), agency(4), crivo(4), market(3), registration(5), city(8),
email(10), gender(6), order(4), special(5), complement(11),
issue(8), pre(6), ticket(27), address(18), creation(19)]
[producer(7), model(9), imei(9), device(9), amount(6),
product(11)]
[origin(4), call(7)]
[template(3), communication(4)]
[period(4), data(5), consult(5)]
[charge(5), attribute(4), action(9), sim(3), plan(9)]
[version(3), subscription(7), portability(3)]
[organization(3), row(8), priority (3)]

Fonte: Conclusões do autor

A matriz de rastreabilidade entre cada serviço e os respectivos conceitos é
mostrada na tabela 22.
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Tabela 22 - Matriz de rastreabilidade (suporte 3 a 58) )
Cont

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Serviço

ConsultCustomerCNPJ
ConsultCustomerCreditAnalysisInfo
ConsultCustomerDataConsumer
ConsultNaturalPersonData
ConsultPreCredit
ConsultPrePaidBalance
CreateCreditRecharge
ProccessCustomerSalesOrder
AcceptClfyTck
CloseClarifyTicket

1471

X
X
X
X
X
X
X

1521

1531

X
X
X
X
X
X
X
X

1542

1548

X
X
X
X
X
X
X
X

1550

1552

1572

1573

X

X

Fonte: Conclusões do autor

Por meio da aplicação do modelo TF-IDF, foram encontrados 937 pares de
serviços com alguma similaridade sem considerar o conteúdo dos parâmetros. Os
pares de serviços mais similares são exibidos na tabela 23.

Tabela 23 - Ranking por similaridade por TF-IDF (suporte 3 a 58)
serviço1 (saída)
ConsultDeviceStock
ConsultDeviceStatus
ModifySendCustomerMailing
NotifySalesOrderItemStatus
ConsultCustomerInfo
ConsultDeviceStock
ConsultDeviceStock
ConsultCustomerInfo
ConsultDeviceStatus
UpdateCustomerExternalIdentity

serviço2 (entrada)
ConsultDeviceInvoice
ConsultDeviceInvoice
CreateContractConfirmation
UpdateCustomerRecharge
UpdateCustomerRecharge
ConsultDeviceStatus
ConsultIMEIStatus
NotifySalesOrderItemStatus
ConsultIMEIStatus
NotifySalesOrderItemStatus

TFIDF
98,96%
96,64%
94,41%
87,27%
85,39%
81,21%
80,57%
79,97%
79,68%
76,48%

Fonte: Conclusões do autor

Em sequência, foram encontradas 35 possíveis instâncias completas de
processos de negócios considerando o conteúdo dos parâmetros, sendo a maior
com 5 serviços. As instâncias com mais ocorrências são exibidas na tabela 24.
Com base nas possíveis instâncias completas de negócio, foram encontrados
92 sugestões de composições de pares de serviços considerando o conteúdo dos
parâmetros. Os pares com maior confiança são exibidos na tabela 25.
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Tabela 24 - Instâncias completas considerando o conteúdo (suporte 3 a 58)
Qt
svc
2

Instâncias

Execuções

3
2

CreateContractGeneration, CreateCustomerSalesOrder
ManageCustomerInformationASP, ManageCustomerInformationDSF,
ManageCustomerInformationSiebel
NotifyPrepaidSubscriberEvent, NotifyPrepaidSubscriberStateChange

163

3
2
2
2
2
2
2

CreateContractGeneration, CreateCustomerSalesOrder, ConsultPrePaidChip
ConsultCustomerServiceRequest, ConsultServiceOrder
ConsultSalesOrder, ModifyAutomaticWriteOff
ModifyAutomaticWriteOff, UpdateDeliveryStatus
ConsultSentDetailedReport, ManageCustomerDetail
CreateContractGeneration, ConsultPrePaidChip
CreateCustomerInteraction, ConsultSaleOrder

46
32
14
7
4
4
2
2
2

Fonte: Conclusões do autor

Tabela 25 - Pares de serviços componíveis considerando o conteúdo (suporte 3 a 58)
Serviço1
ManageCustomerInformationASP
ManageCustomerInformationSiebel
ManageCustomerInformationASP
ManageCustomerInformationSiebel
ManageCustomerInformationDSF
ManageCustomerInformationDSF
NotifyPrepaidSubscriberStateChange
NotifyPrepaidSubscriberEvent
ConsultPrePaidChip
ConsultServiceOrder

Serviço2
ManageCustomerInformationDSF
ManageCustomerInformationASP
ManageCustomerInformationSiebel
ManageCustomerInformationDSF
ManageCustomerInformationASP
ManageCustomerInformationSiebel
NotifyPrepaidSubscriberEvent
NotifyPrepaidSubscriberStateChange
CreateContractGeneration
ConsultCustomerServiceRequest

Inst

Tot

Conf

46
46
46
46
46
46
32
32
16
7

46
46
46
46
46
46
32
32
16
7

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Fonte: Conclusões do autor

Na tabela 26, é aplicada a equação adaptada de Tang e Zou (2010) para
identificar a precisão ao mapear as composições de serviços nos logs.

Tabela 26 - Precisão (suporte 3 a 58)
Processo
1
2
3
4

SEM CONTEÚDO
3/12 = 25%
1/2 = 50%
0/2 = 0%
9/20 = 45%
(3+1+0+9)/36
13/36

COM CONTEÚDO
6/12 = 50%
2/2 = 0%
2/2 = 100%
2/20 = 10%
(6+2+2+2)/14
12/36

36%

33%

Precisão

Fonte: Conclusões do autor
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4.4.6.3 Cenário 3: Suporte 10 a 67
Com os limites de Suporte entre 10 e 67, foram selecionados 44 termos,
sendo que 36 foram agrupados em 5 conceitos com coesão média de 60,4% e
mediana de 58,3%. De acordo com Dong et al. (2004), 4 agrupamentos densos, ou
seja, com pelo menos 5 termos. Os conceitos são demonstrados na tabela 27.
Tabela 27 - Conceitos (suporte 10 a 67)
Contador

Conceito

Coesão

Qt
Termos

1

1791

0,5375

16

2

1836

0,583333

4

3

1902

0,45

5

4

2035

0,6

6

5

2184

0,85

5

Termos
[state(16), value(14), customer(41), phone(11), type(49),
contact(16), name(40), telephone(10), complement(11), login(11),
system(12), address(18), flag(13), street(11), zip(12), email(10)]
[status(39), size(38), description(25), date(54)]
[ticket(27), reason(23), interaction(11), identification(67),
creation(19)]
[code(38), social(31), security(31), protocol(13), number(39),
contract(11)]
[ns(21), notify(14), interface(13), information(23), context (16)]

Fonte: Conclusões do autor

A matriz de rastreabilidade entre cada serviço e os respectivos conceitos é
mostrada na tabela 28.

Tabela 28 - Matriz de Rastreabilidade (suporte 10 a 67)
Cont

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Serviço

ConsultCustomerCNPJ
ConsultCustomerCreditAnalysisInfo
ConsultCustomerDataConsumer
ConsultNaturalPersonData
ConsultPreCredit
ConsultPrePaidBalance
CreateCreditRecharge
ProccessCustomerSalesOrder
AcceptClfyTck
CloseClarifyTicket

1791

X
X
X
X
X
X
X
X
X

1836

1902

2035

2184

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

Fonte: Conclusões do autor
Por meio da aplicação do modelo TF-IDF, foram encontrados 817 pares de
serviços com alguma similaridade sem considerar o conteúdo dos parâmetros. Os
pares de serviços mais similares são exibidos na tabela 29.
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Tabela 29 - Ranking por similaridade (suporte 10 a 67)
serviço1 (saída)
ConsultDeviceStock
ConsultDeviceStatus
ModifySendCustomerMailing
NotifySalesOrderItemStatus
UpdateCustomerExternalIdentity
ModifyNumberGroup
ModifyTroubleTicketXtts
ConsultCustomerInfo
ConsultDeviceStatus
ConsultCustomerInfo

serviço2 (entrada)

TFIDF

ConsultDeviceInvoice
ConsultDeviceInvoice
CreateContractConfirmation
UpdateCustomerRecharge
NotifySalesOrderItemStatus
NotifySalesOrderItemStatus
ModifyTroubleTicketSiebel
NotifySalesOrderItemStatus
ConsultIMEIStatus
UpdateCustomerRecharge

96,95%
89,29%
78,72%
75,81%
74,48%
74,48%
73,62%
73,54%
72,50%
71,62%

Fonte: Conclusões do autor

Em sequência, foram encontradas 50 possíveis instâncias completas de
processos de negócios considerando o conteúdo dos parâmetros, sendo a maior
com 5 serviços. As instâncias com mais ocorrências são exibidas na tabela 30.

Tabela 30 - Instâncias completas considerando o conteúdo (suporte 10 a 67)
Qt
svc
2
2

Instâncias Completas

3

ManageCustomerDetail, CreateCustomerSalesOrder
ManageCustomerInformationASP, ManageCustomerInformationDSF
ManageCustomerInformationASP, ManageCustomerInformationDSF,
ManageCustomerInformationSiebel

2
2
3
2
2
2
2

CreateContractGeneration, ManageCustomerDetail
CreateTroubleTicketSiebelXtts, ModifyTroubleTicketXtts
CreateContractGeneration, ManageCustomerDetail, CreateCustomerSalesOrder
ConsultCustomerServiceRequest, ConsultServiceOrder
NotifyPrepaidSubscriberEvent, NotifyPrepaidSubscriberStateChange
CreateContractGeneration, ModifySendCustomerContract
CreateContractGeneration, CreateCustomerSalesOrder

Execuções
140
129
61
31
16
16
7
7
5
5

Fonte: Conclusões do autor

Com base nas possíveis instâncias completas de negócio, foram encontrados
128 sugestões de composições de pares de serviços considerando o conteúdo dos
parâmetros. Os pares com maior confiança são exibidos na tabela 31.
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Tabela 31 - Pares de serviços componíveis considerando o conteúdo (suporte 10 a 67)
Serviço1
ManageCustomerInformationASP
ManageCustomerInformationDSF
ConsultCustomerServiceRequest
ConsultServiceOrder
NotifyPrepaidSubscriberEvent
NotifyPrepaidSubscriberStateChange
ConsultClarifyNoteInteraction
CreateCrmAmdTckNote
UpdateCrmAmdTck
ModifyTroubleTicketSiebel

Serviço2
ManageCustomerInformationDSF
ManageCustomerInformationASP
ConsultServiceOrder
ConsultCustomerServiceRequest
NotifyPrepaidSubscriberStateChange
NotifyPrepaidSubscriberEvent
ConsultClarifyAttendance
UpdateCrmAmdTck
CreateCrmAmdTckNote
ModifyTroubleTicketXtts

Inst

Tot

Conf

190
190
7
7
7
7
4
3
3
3

190
190
7
7
7
7
4
3
3
3

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fonte: Conclusões do autor

Na tabela 32 é aplicada a equação adaptada de Tang e Zou (2010) para
identificar a precisão ao mapear as composições de serviços nos logs.

Tabela 32 – Precisão (suporte 10 a 67)
Processo
1
2
3
4

SEM CONTEÚDO
3/12 = 25%
1/2 = 50%
0/2 = 0%
9/20 = 45%
(3+1+0+9)/36
13/36

COM CONTEÚDO
8/12 = 66%
2/2 = 100%
2/2 = 100%
8/20 = 40%
(8+2+2+8)/36
20/36

36%

55%

Precisão

Fonte: Conclusões do autor

4.4.7 Cenário Alternativo: Termos assinalados manualmente
Nos cenários anteriores, observou-se que termos com maior suporte
resultaram em maior identificação de serviços componíveis. Com isso, foi executado
um cenário alternativo sem considerar os conceitos do Woogle (DONG et al, 2004) e
com o assinalamento de termos sendo realizado de modo manual. Os passos
retirados do experimento podem ser vistos marcados com um “X“ na figura 19, e o
passo incluído para o assinalamento manual dos termos também está destacado.
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Início

Leitura dos Logs

Definição dos
limites para
agrupamento dos
conceitos

Armazenamento
dos termos e seus
conteúdos

Desmembramento
dos termos

Elaboração dos
Rankings

Identificação
dos conceitos

NÃO

Agrupamento das
instâncias de processo
de negócio com base
no conteúdo dos
parâmetros

Documentação
dos Processos
de Negócios

Esse agrupamento de processos é executado
sempre que os limites de suporte são alterados
para agrupamento dos conceitos.

SIM

Sem utilização de
conceitos

Usando
conteúdo

Seleção manual dos termos
para rastreamento das
ocorrências
Ranking de
serviços
componíveis
com base em
similaridade

Análise dos
Resultados

Ranking de possíveis
instâncias completas de
processos de negócios

Fim

Ranking dos serviços
componíveis com base em
confiança

Cálculo da
Precisão

Figura 19 - Termos assinalados manualmente
Fonte: Elaborado pelo autor

Na tabela 33, estão descritos os termos selecionados manualmente. O critério
utilizado foi conhecimento de negócio e o fato de apresentar suporte em níveis
intermediários. Não foram determinadas similaridades entre serviços (sem conteúdo)
já que este cenário não contemplou conceitos.
Tabela 33 - Termos assinalados manualmente
Termo

identification
msisdn
name
number
code
social
ticket

Suporte

IDF

67
55
40
39
38
31
27

0,4170
0,5027
0,6410
0,6520
0,6633
0,7517
0,8117

Fonte: Elaborado pelo autor
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Neste cenário, foram encontradas 119 possíveis instâncias completas de
processos de negócios, sendo a maior com 14 serviços. As instâncias com mais
ocorrências são exibidas na tabela 34.

Tabela 34 - Instâncias completas (termos assinalados manualmente)
Qt
svc
2
2
3
2
4
3
3
2
3
2

Instâncias Completas

Execuções

ManageCustomerDetail, CreateCustomerSalesOrder
CreateContractGeneration, CreateCustomerInteraction
ManageCustomerInformationASP, ManageCustomerInformationDSF,
ManageCustomerInformationSiebel
ManageCustomerInformationASP, ManageCustomerInformationDSF
CreateContractGeneration, CreateCustomerInteraction, ManageCustomerDetail,
CreateCustomerSalesOrder
CreateContractGeneration, CreateCustomerInteraction, CreateCustomerSalesOrder
ConsultCustomerDataConsumer, ManageCustomerDetail, CreateCustomerSalesOrder
CreateContractGeneration, ManageCustomerDetail
CreateContractGeneration, CreateCustomerInteraction, ManageCustomerDetail
NotifyPrepaidSubscriberEvent, NotifyPrepaidSubscriberStateChange

210
179
176
147
146
106
73
47
41
39

Fonte: Conclusões do autor

Com base nas possíveis instâncias completas de negócio, foram encontrados
388 sugestões de composições de pares de serviços. Os pares com maior confiança
são exibidos na tabela 35.

Tabela 35 - Pares de serviços componíveis (termos assinalados manualmente)
Serviço1
ManageCustomerInformationDSF
NotifyPrepaidSubscriberEvent
NotifyPrepaidSubscriberStateChange
ConsultPrePaidChip
ConsultPreviousPlanAndPromotions
ModifyAutomaticWriteOff
UpdateDeliveryStatus
ConsultFidelity
ConsultFidelity
ConsultFidelity

Serviço2
ManageCustomerInformationASP
NotifyPrepaidSubscriberStateChange
NotifyPrepaidSubscriberEvent
CreateCustomerInteraction
ConsultPromotionOrBonus
UpdateDeliveryStatus
ModifyAutomaticWriteOff
CreateCustomerInteraction
ConsultRecharge
ConsultBonusReceived

Inst

Tot

Conf

358
39
39
17
17
15
15
5
5
5

358
39
39
17
17
15
15
5
5
5

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Fonte: Conclusões do autor
Na tabela 36 é aplicada a equação adaptada de Tang e Zou (2010) para
identificar a precisão ao mapear as composições de serviços nos logs.
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Tabela 36 - Precisão (termos assinalados manualmente)
Processo
1
2
3
4

COM CONTEÚDO
12/12 = 100%
2/2 = 100%
0/2 = 0%
20/20 = 100%
(12+12+0+20)/36
34/36

Precisão

94%
Fonte: Conclusões do autor

4.5

Análise dos resultados

4.5.1 Comparação dos cenários
A principal medida realizada no experimento refere-se à precisão com que a
abordagem conseguiu identificar serviços componíveis. Na figura 20, é possível
notar que em cenários onde os conceitos foram agrupados utilizando termos de
suporte mais baixo (como o cenário 1 e o cenário 2), a precisão da abordagem com
conteúdo se manteve próxima (38% e 33%). Utilizando termos com maior número de
ocorrências, ou seja, com maior suporte, a precisão da abordagem com conteúdo
aumentou e chegou a 55%. Já não levando em conta o conteúdo como realizado por
Dong et al. (2004), a precisão se manteve sempre em torno de 36%. Uma
característica que também foi observada é que serviços executados em uma mesma
instância, mas que não tem parâmetros de saída não foram considerados na
abordagem sem conteúdo.
Além da precisão das abordagens, outras métricas devem ser consideradas.
Pode-se observar que, ao aplicar limites de suporte mínimo e máximo mais baixos,
como realizado por Dong et al. (2004), os conceitos apresentaram maior coesão, ou
seja, os termos agrupados tiveram uma confiança alta entre si. Ao aumentar os
limites, a coesão dos conceitos teve seu índice diminuído. No contexto desse
experimento, notou-se que conceitos menos coesos proporcionaram maior precisão
nos resultados. Na figura 21 é possível observar a média e a mediana do percentual
de coesão dos conceitos em cada cenário. A mediana inclusive mostra que metade
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dos conceitos apresentou coesão menor que 58,3% no cenário 3, aquele em que o
experimento apresentou maior precisão.

Precisão das abordagens
SEM conteúdo

COM conteúdo
55%

36%

38%

36%

Cenário 1 (Sup 4 a 29)

33%

Cenário 2 (Sup 3 a 58)

36%

Cenário 3 (Sup 10 a 67)

Figura 20 - Precisão das abordagens
Fonte: Elaborado pelo autor

Coesão dos Conceitos
Média

Mediana

99,6%
83,4%

77,6%

83,3%
60,4%

Cenário 1 (Sup 4 a 29)

Cenário 2 (Sup 3 a 58)

Figura 21 - Coesão dos conceitos
Fonte: Elaborado pelo autor

58,3%

Cenário 3 (Sup 10 a 67)
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Na figura 22, observa-se que no experimento em média 20% dos termos não
foram agrupados.

Conceitos x Termos Selecionados
Qt Termos do Domínio

Agrupados

Qt Conceitos

187
166

144
117

44
20

36

25
5

Cenário 1 (Sup 4 a 29)

Cenário 2 (Sup 3 a 58)

Cenário 3 (Sup 10 a 67)

Figura 22 – Conceitos x Termos Selecionados
Fonte: Elaborado pelo autor

Ainda no contexto do experimento, pode-se observar que os conceitos de
menor coesão, e contendo termos de maior suporte, possibilitaram o rastreamento
de mais composições completas (e maiores, nos cenários 2 e 3, foram rastreadas
instâncias com até 5 serviços), conforme figura 23.
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Composições Completas Encontradas
Composições Completas

Qt. Máx. Serviços
50

35

18
3

Cenário 1 (Sup 4 a 29)

5

Cenário 2 (Sup 3 a 58)

5

Cenário 3 (Sup 10 a 67)

Figura 23 - Composições completas encontradas
Fonte: Elaborado pelo autor

Além disso, na figura 24, é possível notar que termos mais genéricos podem
ser importantes para encontrar pares de serviços componíveis. Quanto mais
genéricos os termos, maior o número de pares encontrados. Já por similaridade
(sem considerar o conteúdo dos parâmetros), houve um pico quando o suporte foi
maior, possivelmente explicado pelo maior número de conceitos.
Embora o número de pares de serviços componíveis tenha sido maior em
todos os cenários, é importante ressaltar que o experimento considerou 0,1% de
similaridade como possível par de serviços componíveis, já que o foco deste
trabalho foi o de elaborar rankings por índice de similaridade. Ou seja, não foi o foco
deste trabalho determinar o percentual mínimo de similaridade que dois documentos
precisam ter para ser considerados similares. Para a abordagem que considera o
conteúdo, mesmo que a confiança seja de 0,1%, significa que houve alguma
execução comum de ambos os serviços oriunda de uma mesma aplicação cliente.
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Pares de Serviços Componíveis
SEM conteúdo

COM conteúdo

937

817

812

Cenário 1 (Sup 4 a 29)

128

92

42

Cenário 2 (Sup 3 a 58)

Cenário 3 (Sup 10 a 67)

Figura 24 – Sugestões de pares de serviços componíveis
Fonte: Elaborado pelo autor

4.5.2 Assinalamento manual dos termos
Uma vez que conceitos menos coesos e termos com maior suporte
demonstraram ter maior relevância para identificação de serviços componíveis, foi
realizado um cenário alternativo com alguns termos selecionados manualmente.
Termos que notadamente são mais executados nos processos de negócio.
Na figura 25, nota-se que utilizando termos conhecidamente genéricos, a
precisão da abordagem aumentou para 94%, em comparação com 36% e 55% que
foram os melhores índices alcançados ao utilizar as abordagens que selecionam os
termos a partir dos conceitos.
Na figura 26, também se pode notar que um número maior de possíveis
instâncias completas de negócio foi encontrado quando comparado com o melhor
resultado obtido pelo modo automático (utilizando conceitos). Inclusive algumas com
até 14 serviços sendo executados na mesma instância.
O mesmo aumento de composições completas foi observado no ranking de
pares de serviços componíveis, conforme figura 27.
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Precisão com seleção manual
Precisão
94,0%

55,0%
36,0%

SEM conteúdo

COM conteúdo

COM conteúdo e Manualmente

Figura 25 - Precisão com seleção manual dos termos
Fonte: Elaborado pelo autor

Composições Completas Encontradas
Composições Completas

Qt. Máx. Serviços
119

50

5

Automático

14

Manualmente

Figura 26 - Composições completas encontradas manualmente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Pares de Serviços Componíveis
Pares Componíveis
937

388

128

SEM conteúdo

COM conteúdo

COM conteúdo e Manualmente

Figura 27 – Sugestões de pares de serviços componíveis com seleção de termos realizada
manualmente
Fonte: Elaborado pelo autor

4.6

Conclusão
No contexto do experimento, foi observada a influência que conceitos menos

coesos e termos com maior suporte exerceram na busca por serviços componíveis.
Em um primeiro cenário, a precisão da abordagem proposta neste trabalho ficou em
apenas 38% mas aumentou para 55% conforme termos com maior suporte foram
utilizados. Por sua vez, buscar similaridade sem considerar o conteúdo não se
mostrou uma boa opção quando utilizado para buscar composições por meio da
aplicação do Woogle e de seus conceitos. Por mais que se variassem os limites, não
foi possível notar quaisquer diferenças nos índices de precisão encontrados.
Porém, uma vez que os cenários onde termos mais relevantes apresentaram
maior precisão ao buscar composições, foi idealizado um experimento com termos
estrategicamente selecionados. Esse cenário foi executado e resultou em um
aumento da precisão, que partiu de 55% para 94%.
Com isso, nesse experimento se pôde concluir que um conhecimento
antecipado do ambiente a ser rastreado pode ser importante, já que os termos
podem ser selecionados manualmente, o que aumenta a probabilidade de encontrar
serviços componíveis.
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5
5.1

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclusão
Os avanços computacionais que têm ocorrido em várias áreas pressionam a

área de Engenharia de Software a produzir ambientes de desenvolvimento que
enriqueçam as qualidades de software e implementem o reúso de seus ativos.
O número de serviços existentes em uma SOA é cada vez maior e encontrar
os serviços que atendem a uma determinada demanda de negócio ainda é um
grande desafio nas empresas.
Muitos processos de negócio precisam de vários serviços sendo executados
em sequência, em paralelo ou até em intervalores regulares de tempo que podem
ser curtos ou longos. Composição de serviços pode resolver esse requisito
realizando uma orquestração de vários serviços a partir de um serviço composto.
As empresas podem possuir muitos processos sendo executados na SOA. Em
alguns casos podem ser antigos, mas estáveis, e tratar procedimentos críticos para
a organização. Entretanto, não é raro ocorrerem casos onde a documentação dos
processos não acompanhou a sua evolução, o que torna o seu reúso uma atividade
cara e complexa. Cara, pois pode envolver muitos profissionais para mapeá-lo e
complexa, pois podem ser implementados com o uso de diferentes tecnologias e até
mesmo pertencer a diferentes fornecedores. Possivelmente alguns processos não
possuem sequer código fonte.
A principal motivação desse trabalho foi encontrar padrões de execução de
serviços analisando as requisições a uma SOA na prática. Arquivos contendo os
logs essas execuções foram analisados e as diferentes mensagens trocadas pelos
serviços foram agrupadas de modo que os serviços tivessem as similaridades entre
si medidas.
Para encontrar a similaridade entre os serviços, o trabalho de Dong et al.
(2004) foi utilizado para identificar conceitos automaticamente por meio do
agrupamento dos parâmetros das operações dos web services. Os conceitos
tornaram possível encontrar interfaces de serviços similares (parâmetros de saída x
parâmetros de entrada) e sugerir composições.
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Ocorre que para um serviço ser considerado componível, a similaridade entre
as interfaces pode não ser um critério definitivo. Interfaces similares aumentam a
chance de se completarem para resolver um processo de negócio, mas encontrar
casos reais onde os serviços já são executados conjuntamente pode trazer ainda
mais subsídios para uma tomada de decisão.
Em alguns cenários, diferentes serviços são invocados para resolver um
requisito de negócio e só um campo é comum entre todos, o que resulta em um
índice baixo de similaridade. Um exemplo poderia ser a ativação de vários serviços e
pacotes para um número de telefone celular específico: o número do celular se
repetiria no serviço de ativação de voz, pacote de dados, fidelização de aparelhos,
etc. Enquanto os demais parâmetros das interfaces poderiam conter dados de
contrato, dados de endereço, dados do aparelho, etc., isto é, atributos
potencialmente diferentes entre as interfaces.
A abordagem proposta neste trabalho encontrou possibilidades de composição
mesmo quando a similaridade de interfaces era baixa ou nem existia. Durante o
experimento realizado, foi possível rastrear ocorrências de um mesmo parâmetro e
seu conteúdo em diversas execuções de diferentes serviços. Também durante o
experimento, notou-se a repetição desses padrões com diferentes conteúdos (por
exemplo, ora era um número de telefone e ora era outro, mas a combinação de
serviços não se alterava).
Desse modo, rastrear os termos e seus conteúdos em diferentes requisições a
serviços para evidenciar uma provável instância de processo de negócio se mostrou
viável. Como o número de termos pode ser alto em uma SOA e muitos termos
podem ser genéricos a ponto de conter valores com alta frequência e que distorçam
a abordagem (ex.: todos os clientes de uma empresa podem morar em um mesmo
município e a ocorrência de um termo “cidade” com conteúdo igual a “Santos”
evidenciaria, erroneamente, uma instância de processo de negócio), foram
selecionados o termo de maior suporte em cada conceito gerado automaticamente.
. Durante o experimento, foram mapeados 461 termos. Os melhores resultados
foram atingidos quando foram identificados conceitos menos coesos e com os
termos de maior suporte na coleção de interfaces utilizadas na amostra.
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Entretanto, resultados ainda melhores ocorreram quando os termos foram
selecionados manualmente mediante um conhecimento prévio dos diferentes
processos de negócios da empresa. Nesse cenário foi possível observar uma
precisão de 94% no ambiente do experimento ao mapear processos de negócio já
conhecidos.
Assim sendo, monitorar execuções de serviços e rastrear ocorrências de
termos similares e com conteúdos iguais se mostrou uma abordagem capaz para
observar execuções de processos de negócio e fornecer subsídios para arquitetos e
analistas de sistemas projetarem serviços compostos.
A observação do comportamento real da SOA também auxilia a construção de
serviços com granularidade mais adequada as necessidades das aplicações
clientes, uma vez que é o próprio comportamento dessas aplicações que é
analisado. Outra possibilidade de uso da abordagem proposta nesse trabalho é a
identificação de discrepâncias entre os processos de negócios documentados e seu
uso na prática.

5.2

Oportunidades para trabalhos futuros
Embora a uso dos conceitos possibilite o encontro de bons níveis de

similaridade entre os serviços, no experimento realizado sua adoção não

se

mostrou como uma solução definitiva para servir como base dos termos que
precisam ter seus conteúdos rastreados em busca de possíveis instâncias de
processo de negócio.
Os melhores resultados foram atingidos quando existia um conhecimento
prévio dos termos que teriam maior suporte nas diversas execuções gravadas nos
arquivos de logs.
Visando à continuidade dessa linha de pesquisa, um algoritmo que selecione
os termos automaticamente, mas que estabeleça uma relação entre as ocorrências
dos parâmetros e as ocorrências de seus conteúdos poderia resultar em maior
precisão do método.
Além disso, esse trabalho agrupou diversas requisições em possíveis
instâncias de processo de negócio e ranqueou pares de serviços de acordo com a
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confiança de eles ocorrerem conjuntamente. Uma evolução da abordagem também
pode ser tentada para que seja analisada a ordem em que os serviços são
executados e suas variações, o que tornaria possível identificar processos em que
ocorrem execuções em paralelo na qual a ordem possa apresentar variações por
motivos aleatórios ou até mesmo por intermitência na disponibilidade do serviço.
Nestas variações poderiam ser considerados também serviços executados por
diferentes aplicações clientes em um mesmo processo de negócio.
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APÊNDICE A – Tabelas de apoio utilizadas
Neste apêndice são apresentadas as tabelas de apoio utilizadas leitura dos
logs e processamento dos termos.
Abreviaturas
Todos os termos encontrados durante o processamento da leitura dos logs e
que eram iguais ao da coluna “Palavra Abreviada” foram alterados para o valor
correspondente na coluna “Palavra Inteira”, conforme tabela 37.
Tabela 37 - Abreviaturas utilizadas no experimento
Palavra Abreviada

Palavra Inteira

Palavra Abreviada

Palavra Inteira

activated

activation

municipality

municipal

addr

address

net

network

adress

address

no

number

birthdate

birth

num

number

block

blocked

numb

number

called

call

numero

number

cancel

canceled

org

organization

cancellation

cancel

owner

ownership

cd

code

pack

package

cod

code

paymnt

payment

cond

condition

post

postal

create

creation

prepaid

pre

created

creation

prod

product

creator

creation

promocao

promotion

deact

deactivate

protocols

protocol

deactive

deactivated

prov

provider

desc

description

qtd

quantity

details

detail

recharges

recharge

dsc

description

reg

register

dt

date

rep

report

events

event

reported

report

Fixa

fixed

requested

request

Flg

flag

resp

responsible

Grp

group

resposta

response

historical

history

sec

security

Id

identification

sex

gender

Info

information

subsys

subsystem

Inicial

initial

tel

telephone

Issued

issue

telephon

telephone

Jobs

job

tickets

ticket

languade

language

tot

total

Limite

limit

usuario

user

Msg

message

validity

validation

Fonte: Elaborado pelo autor
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Palavras de Parada
Todas as ocorrências de termos iguais aos contidos no cadastro de palavras
de parada, apresentada na tabela 38, foram retiradas do experimento.
Tabela 38 - Palavras de parada utilizadas no experimento
Palavras de Parada
a

away

come

faces

greatest

itself

member o

point

sees

then

use

working

about

b

could

fact

group

j

members of

pointed

several

there

used

works

above

back

d

facts

grouped

just

men

off

pointing

shall

therefore uses

would

across

backed

did

far

grouping k

might

often

points

she

these

v

x

after

backing differ

felt

groups

keep

more

old

possible

should

they

very

y

again

backs

different

few

h

keeps

most

older

present

show

thing

w

year

against

be

differently find

had

kind

mostly

oldest

presented showed

things

want

years

all

became do

finds

has

knew

mr

on

presenting showing

think

wanted yet

almost

because does

first

have

know

mrs

once

presents shows

thinks

wanting you

alone

become done

for

having

known

much

one

problem side

this

wants

young

along

becomes down

four

he

knows

must

only

problems sides

those

was

younger

already

been

downed

from

her

l

my

open

put

since

though

way

youngest

also

before

downing

full

here

large

myself

opened puts

small

thought ways

your

although

began

downs

fully

herself

largely

n

opening q

smaller

thoughts we

yours

always

behind

during

further

high

last

necessary opens

quite

smallest

three

z

among

being

e

furthered higher

later

need

or

r

so

through wells

an

beings

each

furthering highest

latest

needed

order

rather

some

thus

and

best

early

furthers him

least

needing ordered really

somebody to

were

another

better

either

g

himself

less

needs

ordering right

someone

what

any

between end

gave

his

let

never

orders

room

something together when

anybody

big

ended

general

how

lets

new

other

rooms

somewhere too

where

anyone

both

ending

generally however like

newer

others

s

state

took

whether

anything

but

ends

get

i

likely

newest

our

said

states

toward

which

anywhere

by

enough

gets

if

long

next

out

same

still

turn

while

are

c

even

give

important longer

no

over

saw

such

turned

who

area

came

evenly

given

in

longest nobody

p

say

sure

turning

whole

areas

can

ever

gives

interest

m

non

part

says

t

turns

whose

around

cannot

every

go

interested made

noone

parted

second

take

two

why

as

case

everybody going

interesting make

not

parting

seconds

taken

u

will

ask

cases

everyone

interests making nothing

parts

see

than
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man
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without
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clearly
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seems

them

us

worked

good

Fonte: Elaborado pelo autor

today

well

went
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Termos de Ligação
Termos contidos nas tabelas de ligação foram incluídos nos parâmetros de
entrada ou de saída, conforme tabela 39.
Tabela 39 - Termos de ligação utilizados no experimento
Palavra

Termo da esquerda é

by

Saída

to

Entrada

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE B – Índices de similaridade e confiança entre serviços listados nos
processos de negócio
Durante a medição da precisão de cada abordagem (com e sem conteúdo),
foram analisadas as similaridades entre cada serviço que compõem os processos de
negócios descritos neste trabalho, assim como também foram calculadas a
confiança de cada par de serviços ocorrerem conjuntamente. As tabelas 40 a 55
representam as similaridades (sem conteúdo) e as confianças (com conteúdo) para
cada par de serviços possível. Os índices estão dispostos nas próximas seções de
acordo com os cenários onde foram calculados.

Cenário 1 (Suporte 4 a 29)

Tabela 40 - Processo 1 / Cenário 1

ManageCustomerInformationDSF

ManageCustomerInformationSiebel

ConsultCustomerDataConsumer

ManageCustomerInformationASP

ManageCustomerInformationDSF

ManageCustomerInformationSiebel

COM CONTEÚDO

ManageCustomerInformationASP

SEM CONTEÚDO

ConsultCustomerDataConsumer

Processo 1 / Cenário 1

-

11,28%

11,28%

11,22%

-

0,00%

0,00%

0,00%

ManageCustomerInformationASP 0,00%

-

0,00%

0,00%

0,00%

-

ManageCustomerInformationDSF 0,00%

0,00%

-

0,00%

0,00% 100,00%

ManageCustomerInformationSiebel 0,00%

0,00%

0,00%

-

Relação serviço da coluna
serviço da linha

ConsultCustomerDataConsumer

Fonte: Conclusões do autor.

100,00% 71,88%
-

0,00% 100,00% 100,00%

71,88%
-
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Tabela 41 - Processo 2 / Cenário 1

ModifyAutomaticWriteOff

ModifyAutomaticWriteOff

ConsultSalesOrder

ConsultSalesOrder

Relação serviço da coluna
serviço da linha

COM CONTEÚDO

ModifyAutomaticWriteOff

SEM CONTEÚDO

ConsultSalesOrder

Processo 2 / Cenário 1

-

22,81%

-

0,00%

0,00%

-

0,00%

-

Fonte: Conclusões do autor

Tabela 42 - Processo 3 / Cenário 1

Fonte: Conclusões do autor

NotifyPrepaidSubscriberStateChange

NotifyPrepaidSubscriberStateChange

NotifyPrepaidSubscriberEvent

NotifyPrepaidSubscriberEvent

COM CONTEÚDO

NotifyPrepaidSubscriberStateChange

Relação serviço da coluna
serviço da linha

SEM CONTEÚDO

NotifyPrepaidSubscriberEvent

Processo 3 / Cenário 1

-

0,00%

-

100,00%

0,00%

-

100,00%

-
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Tabela 43 - Processo 4 / Cenário 1

ManageCustomerDetail 0,00%

-

CreateCustomerSalesOrder 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-

-

-

0,00% 0,00%

10,53% 84,21% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 2,22%

CreateContractGeneration 1,27% 5,85% 11,28%

-

96,67% 0,00%

17,34% 0,00% 15,31% 83,25%

ModifySendCustomerContract 0,00% 0,00% 1,55% 0,00%

-

ModifySendCustomerContract

-

CreateContractGeneration

CreateCustomerSalesOrder

ModifySendCustomerContract

CreateContractGeneration

CreateCustomerSalesOrder

15,92% 2,30% 10,59% 16,88%

ManageCustomerDetail

-

COM CONTEÚDO

CreateCustomerInteraction

CreateCustomerInteraction

ManageCustomerDetail

Relação serviço da coluna
serviço da linha

SEM CONTEÚDO

CreateCustomerInteraction

Processo 4 / Cenário 1

0,00% 0,00%

0,00%

-

0,00%

0,00%

-

Fonte: Conclusões do autor

Cenário 2 (Suporte 3 a 58)
Tabela 44 - Processo 1 / Cenário 2

ManageCustomerInformationDSF

ManageCustomerInformationSiebel

ConsultCustomerDataConsumer

ManageCustomerInformationASP

ManageCustomerInformationDSF

ManageCustomerInformationSiebel

COM CONTEÚDO

ManageCustomerInformationASP

SEM CONTEÚDO

ConsultCustomerDataConsumer

Processo 1 / Cenário 2

ConsultCustomerDataConsumer

-

3,03%

3,03%

2,95%

-

0,00%

0,00%

0,00%

ManageCustomerInformationASP

0,00%

-

0,00%

0,00%

0,00%

-

ManageCustomerInformationDSF

0,00%

0,00%

-

0,00%

0,00% 100,00%

ManageCustomerInformationSiebel

0,00%

0,00%

0,00%

-

Relação serviço da coluna
serviço da linha

Fonte: Conclusões do autor

100,00% 100,00%
-

0,00% 100,00% 100,00%

100,00%
-
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Tabela 45 - Processo 2 / Cenário 2

ModifyAutomaticWriteOff

ModifyAutomaticWriteOff

ConsultSalesOrder

ConsultSalesOrder

Relação serviço da coluna
serviço da linha

COM CONTEÚDO

ModifyAutomaticWriteOff

SEM CONTEÚDO

ConsultSalesOrder

Processo 2 / Cenário 2

-

20,26%

-

80,00%

0,00%

-

50,00%

-

Fonte: Conclusões do autor

Tabela 46 - Processo 3 / Cenário 2

Fonte: Conclusões do autor

NotifyPrepaidSubscriberStateChange

NotifyPrepaidSubscriberStateChange

NotifyPrepaidSubscriberEvent

NotifyPrepaidSubscriberEvent

COM CONTEÚDO

NotifyPrepaidSubscriberStateChange

Relação serviço da coluna
serviço da linha

SEM CONTEÚDO

NotifyPrepaidSubscriberEvent

Processo 3 / Cenário 2

-

0,00%

-

100,00%

0,00%

-

100,00%

-
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Tabela 47 - Processo 4 / Cenário 2

CreateCustomerInteraction

-

6,03% 5,22% 8,88% 15,30%

ManageCustomerDetail 0,00%

-

-

-

CreateContractGeneration 1,17% 0,26% 0,50%

-

-

98,88% 0,00%

16,88% 0,00% 0,00% 98,88%

ModifySendCustomerContract 0,00% 0,00% 1,62% 0,00%

-

ModifySendCustomerContract

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-

CreateContractGeneration

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CreateCustomerSalesOrder 0,00% 0,00%

CreateCustomerSalesOrder

ManageCustomerDetail

CreateCustomerInteraction

ModifySendCustomerContract

COM CONTEÚDO

CreateContractGeneration

CreateCustomerSalesOrder

ManageCustomerDetail

Relação serviço da coluna
serviço da linha

SEM CONTEÚDO

CreateCustomerInteraction

Processo 4 / Cenário 2

-

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

Fonte: Conclusões do autor

Cenário 3 (Suporte 10 a 67)

Tabela 48 - Processo 1 / Cenário 3

1,31%

1,30%

ManageCustomerInformationASP

0,00%

-

0,00%

0,00% 0,00%

ManageCustomerInformationDSF

0,00%

0,00%

-

ManageCustomerInformationSiebel

0,00%

0,00%

0,00%

Fonte: Conclusões do autor

-

0,00%

0,00% 50,00%

-

100,00% 32,11%

0,00% 0,00% 100,00%
-

ManageCustomerInformationSiebel

1,31%

ManageCustomerInformationDSF

-

ManageCustomerInformationASP

ManageCustomerInformationSiebel

ConsultCustomerDataConsumer

ConsultCustomerDataConsumer

Relação serviço da coluna
serviço da linha

ManageCustomerInformationDSF

COM CONTEÚDO

ManageCustomerInformationASP

SEM CONTEÚDO

ConsultCustomerDataConsumer

Processo 1 / Cenário 2

-

3,17% 96,83% 96,83%

32,11%
-
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Tabela 49 - Processo 2 / Cenário 3

ModifyAutomaticWriteOff

ModifyAutomaticWriteOff

ConsultSalesOrder

ConsultSalesOrder

COM CONTEÚDO

ModifyAutomaticWriteOff

Relação serviço da coluna
serviço da linha

SEM CONTEÚDO

ConsultSalesOrder

Processo 2 / Cenário 2

-

22,10%

-

80,00%

0,00%

-

66,67%

-

Fonte: Conclusões do autor

Tabela 50 - Processo 3 / Cenário 3

Fonte: Conclusões do autor

NotifyPrepaidSubscriberStateChange

NotifyPrepaidSubscriberStateChange

NotifyPrepaidSubscriberEvent

NotifyPrepaidSubscriberEvent

COM CONTEÚDO

NotifyPrepaidSubscriberStateChange

Relação serviço da coluna
serviço da linha

SEM CONTEÚDO

NotifyPrepaidSubscriberEvent

Processo 3 / Cenário 2

-

0,00%

-

100,00%

0,00%

-

100,00%

-
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Tabela 51 - Processo 4 / Cenário 3

CreateCustomerInteraction

-

1,83% 2,41% 10,58% 17,44%

ManageCustomerDetail 0,00%

-

CreateCustomerSalesOrder 0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-

-

-

80,81% 23,74% 0,00%
-

13,61% 0,00%

14,06% 0,00% 79,66% 38,98%

ModifySendCustomerContract 0,00% 0,00% 1,63% 0,00%

-

-

0,00% 0,00% 0,00% 71,43%

Fonte: Conclusões do autor

Cenário alternativo
Tabela 52 - Processo 1 / Cenário Alternativo

ManageCustomerInformationASP

ManageCustomerInformationDSF

ManageCustomerInformationSiebel

COM CONTEÚDO

ConsultCustomerDataConsumer

Processo 1 / Cenário Alternativo

ConsultCustomerDataConsumer

-

18,92%

18,92%

32,43%

ManageCustomerInformationASP

9,49%

-

97,02%

60,16%

ManageCustomerInformationDSF

9,78%

100,00%

-

58.94%

ManageCustomerInformationSiebel

24,29%

89,88%

85,43%

-

Relação serviço da coluna
serviço da linha

Fonte: Conclusões do autor

ModifySendCustomerContract

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 94,67%

CreateContractGeneration 3,46% 16,37% 8,41%

CreateContractGeneration

CreateCustomerSalesOrder

ManageCustomerDetail

CreateCustomerInteraction

ModifySendCustomerContract

COM CONTEÚDO

CreateContractGeneration

CreateCustomerSalesOrder

ManageCustomerDetail

Relação serviço da coluna
serviço da linha

SEM CONTEÚDO

CreateCustomerInteraction

Processo 4 / Cenário 2

8,40%
-
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Tabela 53 - Processo 2 / Cenário Alternativo

ModifyAutomaticWriteOff

COM CONTEÚDO

ConsultSalesOrder

Processo 2 / Cenário Alternativo

-

0,00%

0,00%

-

Relação serviço da coluna
serviço da linha

ConsultSalesOrder
ModifyAutomaticWriteOff

Fonte: Conclusões do autor

Tabela 54 - Processo 3 / Cenário Alternativo

NotifyPrepaidSubscriberEvent
NotifyPrepaidSubscriberStateChange

Fonte: Conclusões do autor

NotifyPrepaidSubscriberStateChange

Relação serviço da coluna
serviço da linha

COM CONTEÚDO

NotifyPrepaidSubscriberEvent

Processo 3 / Cenário Alternativo

-

100,00%

100,00%

-
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Tabela 55 - Processo 4 / Cenário Alternativo

ManageCustomerDetail

CreateCustomerSalesOrder

CreateContractGeneration

ModifySendCustomerContract

COM CONTEÚDO

CreateCustomerInteraction

Processo 4 / Cenário Alternativo

-

36.3%

47,82%

90,40%

2,79%

ManageCustomerDetail

34,96%

-

77,14%

43,87%

0,84%

CreateCustomerSalesOrder

44,05%

73,79%

-

48,23%

1,13%

CreateContractGeneration

84,23%

42,44%

48,78%

-

3,09%

ModifySendCustomerContract

59,38%

40,63%

21,88%

59.38%

-

Relação serviço da coluna
serviço da linha

CreateCustomerInteraction

Fonte: Conclusões do autor

