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RESUMO

O processo de desenvolvimento de sistemas orientados a serviços carece de um
método que alinhe os processos de negócios com o reuso de componentes legados
de forma organizada. Este trabalho propõe criar um roteiro estruturado (framework)
para integrar o desenvolvimento de aplicações orientadas a serviços com reuso de
componentes legados, baseado nos conceitos de MDA (Model Driven Architecture),
possibilitando que as funcionalidades dos componentes legados possam ser
expostas em um ambiente distribuído e modular. O roteiro proposto emprega modelo
de negócios, modelo de processos e modelo de serviços combinados com métodos
de reengenharia, regras de associação e técnicas de adaptação para encapsular os
componentes legados. Os modelos se baseiam nos conceitos e princípios propostos
pelas técnicas MDA e ADM (Architecture Driven Modernization) da OMG (Object
Management Group), enquanto o processo de associação é apoiado por regras
semânticas e estruturais para integrar os processos de negócios (top-down) com os
componentes legados (bottom-up).
.
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A Development
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Architecture

Applications

Integrated with Reengineering of Legacy Components using MDA
The service-oriented development process requires a method that aligns business
processes with the reuse of legacy components in an organized manner. This paper
presents a proposal framework in order to integrate the development of serviceoriented applications with reuse of legacy components, based on the concepts of
MDA (Model Driven Architecture), enabling the legacy component functionalities to
be exposed in a distributed and modular environment. The proposed method uses
business model, process model and service model combined with reengineering
methods, matching algorithms and wrapper techniques to encapsulate legacy
components. Those mentioned models are based on concepts and principles defined
into MDA and ADM (Architecture Driven Modernization) by OMG (Object
Management Group), while the matching process is supported for semantic and
structural rules to integrate the business processes (top-down) and legacy
components (bottom-up).

Keywords: Legacy Component Reengineering; Forward Engineering; Reverse
Engineering; SOA (Service-Oriented Architecture)
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
Durante a última década houve um contínuo crescimento do número de

aplicações na forma de serviços no ambiente corporativo. Esta forma de
desenvolvimento é comumente chamada arquitetura orientada a serviços (SOA –
Service-Oriented Architecture). A exposição de funcionalidades via serviços facilita
seu reuso, reduz os custos de novos desenvolvimentos de sistemas e auxilia nas
interfaces com outros sistemas. Isto vem criando uma ponte entre a área tecnológica
e de negócios (Lewis et al., 2007), por ser uma abordagem que associa processos
de negócios ao modelo de serviços (Erl, 2006,p.64).
Houve uma evolução gradual no conceito de serviços, inicialmente, compostos
por componentes monolíticos, eram usados somente para interfacear algumas
funcionalidades do legado. Atualmente, os serviços podem encapsular uma
funcionalidade de negócios, uma regra de aplicação, uma operação básica de
acesso a dados, prover uma interface entre aplicações ou possibilitar a autenticação
de usuário ou o controle de acesso a dados. Entretanto, isto requer um estilo
arquitetural, que possibilite que estes componentes sejam integrados; estejam
desacoplados; possam ser adaptados e configurados; e suportem uma orquestração
de suas execuções. Este estilo arquitetural é a arquitetura orientada a serviços ou,
simplesmente, SOA.
Apesar desta evolução, a utilização de SOA ainda não retornou os benefícios
esperados. Segundo pesquisa realizada pela Nucleus Research Inc. (NRI, 2007),
somente 37% das empresas que usam SOA conseguem ter um ROI (Return on
Investment) positivo. Pouco mais de 4 entre 10 desenvolvedores das 106 empresas
pesquisadas usam SOA. A pesquisa mostra também que das empresas que utilizam
SOA, 72% delas não constataram um aumento na produtividade de desenvolvimento
de sistemas.
Na verdade, a maioria dos processos existentes aborda a integração entre o
ambiente legado e aplicações orientadas a serviços de forma incompleta. Segue o
pressuposto de que as informações e processos existentes nos sistemas legados
representam plenamente os processos de negócios atuais. Sendo assim, basta
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encapsular as funcionalidades existentes no legado e transformá-las em serviços, e
o processo de integração ocorrerá naturalmente. Infelizmente, este tipo de
abordagem não considera o aspecto evolucionário dos negócios e suas contínuas
mudanças, em relação aos processos e regras da organização. Embora muitas
funcionalidades dos sistemas legados possam ser reaproveitadas, outras precisam
ser adaptadas ou desenvolvidas. Portanto, um importante desafio no processo de
integração das aplicações de negócios é identificar as partes do legado que podem
ser reusadas e aquelas que devem ser modificadas, integrando-as com os novos
componentes do ambiente orientado a serviços.
Este problema é ocasionado, principalmente, pela ausência de um roteiro ou
framework que apresente um padrão para o desenvolvimento de aplicações
orientadas a serviços e considere a integração com ambiente legado. Atualmente,
nas organizações, ocorre a proliferação de serviços web sem uma organização, sem
uma estruturação e sem um planejamento. Isto dificulta a gestão, impede o reuso e
aumenta o problema de coexistência entre o ambiente legado e o de serviços.
Razão pela qual vários pesquisadores têm dedicado tempo para estudar como
solucionar este problema. Neste cenário, destacam-se duas grandes linhas de
pesquisa. Ambas buscam atender as demandas de negócios com a geração de
serviços. Entretanto, divergem quanto à abordagem e aos métodos para atingir este
objetivo.
A primeira linha de pesquisa trabalha uma abordagem de estilo de-cima-parabaixo (top-down approach), procurando, a partir do modelo de negócios, derivar o
modelo de serviços que, por sua vez, gerará os componentes, e assim por diante. A
principal vantagem desta abordagem é o forte alinhamento com os processos de
negócios, pois trabalha com um levantamento de requisitos atualizados, que
complementa as funcionalidades existentes no ambiente legado. O desafio dos
pesquisadores está em prover técnicas de levantamento de requisitos que aumente
o reuso das informações já existentes. Neste contexto, destaca-se:
a) SMART (Service-Oriented Migration and Reuse Technique), proposto pela
SEI (Software Engineering Institute). É um método que auxilia a decisão
inicial quanto à viabilidade de reutilizar componentes legados como serviços
em um ambiente SOA. Esta análise é guiada por um questionário com
perguntas estruturadas, chamado SMIG (The Service Migration Interview
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Guide). Seu principal objetivo é, por meio desta análise preliminar,
apresentar a factibilidade do reuso dos componentes legados, além de
estimar custos e prazos para executar esta reengenharia (Lewis et al.,
2008).
Este estudo auxilia o processo de reengenharia, complementando o modelo
legado com funcionalidades faltantes, em função de mudanças de negócios, e
contribui para a construção dos níveis mais altos de abstração de serviços, como os
processos de orquestração e coreografia.
A segunda linha de pesquisa, trabalha diretamente com os sistemas legados,
utiliza a engenharia reversa, ou seja, usa uma abordagem de-baixo-para-cima
(bottom-up approach), direcionando seus esforços no sentido de gerar novos
componentes a partir dos sistemas existentes, usando técnicas de reengenharia de
sistemas. As metas são o reuso dos ativos de software e o aumento da
interoperabilidade proporcionada pelo serviços web. Neste contexto, distinguem-se
as seguintes iniciativas:
a) Modelo Ferradura (Horseshoe Model), proposto pela SEI, voltado
principalmente para migração de sistemas. Este método parte do modelo
de legado gerando modelo de aplicação (PSM - Platform Specific Model),
que é transformado em um modelo independente de plataforma
operacional (PIM - Platform Independent Model), convertido em um modelo
de serviços independente, e posteriormente, transformado em um novo
modelo da aplicação de serviços (PSM), expondo as funcionalidades do
legado em um ambiente distribuído. Com esta abordagem, a aplicação
mantém um alinhamento com o modelo legado, mas é convertida para uma
nova tecnologia (Winter e Ziemann, 2007);
b) ADM (Architecture Driven Modernization), proposto pela OMG (Object
Management Group) (Newcomb, 2005), que objetiva capturar aspectos
arquiteturais de aplicações existentes usando técnicas de reengenharia e
conceito de MDA (Model Driven Architecture). Este projeto encontra-se em
andamento, composto de sete padrões, tendo somente um sido
implantado, e outros dois encontram-se em fase de implementação. Os
demais estão planejados para o futuro. Detalhes relativos ao plano de
desenvolvimento destes padrões encontram-se disponíveis no sítio da
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OMG (OMG, 2009B). Este processo também utiliza o modelo ferradura
como base;
c) Técnicas de reengenharia voltadas a SOA, que seguem basicamente três
vertentes. A primeira, voltada às técnicas de empacotamento (wrapper),
expõe as interfaces dos componentes abstraindo suas implementações,
tratando o legado como uma caixa-preta (Thiran et al., 2006). A segunda
inclui engenharia reversa, reestruturação e reformulação do código legado,
usa técnicas que consistem em avaliar a estrutura do legado, criar um
plano de evolução e executar este plano (Cuadrado et al., 2008). E a
terceira, que extrai os requisitos, aplica engenharia reversa e engenharia
progressiva (forward engineering) para transposição do legado em serviços
(Distante et al., 2006).
Existe uma terceira abordagem, que será a adotada neste trabalho, a qual faz
uma combinação destas duas abordagens anteriores. Ela se propõe a fazer um
levantamento de requisitos junto às áreas de negócios, para se atualizar quanto às
demandas organizacionais (top-down). Posteriormente, passa a investigar e
inspecionar o ambiente legado para identificar as funcionalidades pré-existentes,
selecionando-as e extraindo-as para identificar os candidatos a serviços (bottom-up).
Finaliza com um processo de associação e adaptação para reusá-las como serviços
(matching). Esta abordagem é comumente chamada de meet-in-the-middle, e
existem alguns trabalhos que defendem a utilização desta técnica balanceada
(Heuvel, 2007; Wahli et al., 2007; Fugita, 2009).
Um ponto fundamental é permitir que os componentes transformados em
serviços tivessem um alto grau de reuso. Neste aspecto, é primordial o uso de
padrões, que auxiliarão na portabilidade e manutenibilidade dos componentes
gerados. Os principais tipos de padrões são: arquiteturais, de projeto e de serviços.
Os arquiteturais são considerados nos aspectos estruturais da aplicação, ligados aos
atributos de qualidade de software e atendem aos requisitos não funcionais do
sistema (Buschmann et al., 2007). Os de projeto apoiam os padrões de linguagem
(Zdun,Hentrich ,Dustdar, 2007) e estão baseados nos padrões primitivos (Gamma et
al., 2000). Já os padrões de serviços se caracterizam por priorizar as propriedades
fundamentadas em serviços web (Erl, 2009a,p.6-10) e utilizam como base a lista de
especificações de serviços web (WS-* - List of Web Service Specification) da W3C
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(World Wide Web Consortium), dando um estilo arquitetural próprio ao ambiente
SOA. Estes padrões se inter-relacionam e se complementam. Associados às
técnicas de reengenharia abordadas anteriormente, fundamentam os modelos de
integração entre ambiente legado e de serviços.
1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor um roteiro para integrar o desenvolvimento

de aplicações orientadas a serviços com reutilização de componentes legados
existentes, baseado nos conceitos de MDA (Model Driven Architecture) da OMG
(Object Management Group). O roteiro se propõe a desenvolver aplicações
orientadas a serviços, usando um processo estruturado baseado em modelos
(MDA), padrões arquiteturais e técnicas de reengenharia, possibilitando a
modernização das aplicações com o reuso do legado.
O objetivo proposto é prover aos sistemas legados um aumento da
interoperabilidade e adaptabilidade, possibilitando que seus componentes sejam
consumidos e reusados em um ambiente distribuído e orientado a serviços.
O roteiro se apoia na combinação das abordagens top-down e bottom-up,
usando regras semânticas e estruturais para compor o processo de associação de
requisitos com o legado.
1.3

Contribuições
A contribuição proposta por este roteiro é fornecer um conjunto de diretivas

para auxiliar no processo de desenvolvimento de aplicação orientado a serviços, em
um formato estruturado (framework). Visa prover a integração do ambiente SOA com
sistemas legados, por meio de um processo de associação usando regras
semânticas e sintáticas que orientarão a seleção e a adaptação das funcionalidades
legadas. O roteiro se apoia em conceitos e técnicas da MDA (ADM), combinando
abordagens de engenharia progressiva com engenharia reversa.
A aplicação prática envolvendo um caso real auxilia na avaliação dos pontos
positivos e negativos do roteiro proposto.
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1.4

Estado da Arte
A orientação a serviços se originou dos padrões de XML (eXtensible Markup

Language), que é uma linguagem simples baseada em texto para representar
informações estruturadas. Criada pelo W3C (World Wide Web Consortium) que se
apoiou em um antigo padrão chamado SGML (Standard Generalized Markup
Language) (W3C, 2010), ela se popularizou devido à sua simplicidade e usabilidade.
Segundo Fitzgerald e Olsson (2006), inicialmente as aplicações orientadas a
serviços foram baseadas em serviços web independentes e desintegrados.
Objetivavam, principalmente, permitir que os sistemas legados pudessem expor
suas funcionalidades em forma de serviços ou permitir que elas se comunicassem
com outros sistemas legados por meio de interfaces criadas usando serviços web.
Isto

possibilitou

que

os

sistemas

legados

pudessem

partilhar

suas

funcionalidades em um ambiente distribuído. Todavia, houve uma proliferação
destas interfaces de forma não estruturada, fazendo com que a quantidade de
serviços web crescesse desordenadamente e se pulverizassem sem controle dentro
das organizações. Sem dúvida, a oportunidade de aproveitar parte das funções do
legado trouxe uma enorme contribuição para as empresas, entretanto, falta algo que
permita potencializar o reuso e organizar o processo de identificação de
funcionalidades do legado que possam ser reaproveitadas.
No gráfico de maturação de software e serviços proposto por Fitzgerald e Olsson
(2006) (Figura 1) destacam-se os fatores que podem contribuir para este processo
evolutivo, dos quais se destacam os atributos de qualidades como: adaptabilidade e
a composição de serviços guiados pela interoperabilidade, qualidade, confiabilidade
e segurança. Em contrapartida, isto os torna mais complexos, o que aumenta a
exigência quanto ao controle da qualidade (QoS – Quality of Service) e ao nível de
serviço (SLA – Service Level Agreement). Portanto, ao mesmo tempo em que
aumenta a complexidade, aumenta a necessidade de enfatizar os atributos de
qualidade e os princípios de SOA.
Acompanhando esta exigência, houve uma evolução nos últimos anos quanto ao
desenvolvimento de aplicações orientadas a serviços. Entretanto, a maioria dos
sistemas legados não está ainda preparada para ser exposta em uma arquitetura
orientada a serviços. O principal desafio está em dotar os componentes legados de

7

qualidades associadas ao ambiente orientado a serviços como: baixo acoplamento,
encapsulamento da lógica, prover interfaces padronizadas, prover reusabilidade, ser
autônomo, não reter estado (statelessness), capacidade para ser descoberto
(discoverability) e permitir a composição de outros serviços (composability) (Erl,
2006,p.311-312). Este conjunto de características é usado para qualificar os serviços
gerados.

Figura 1 – Maturação de Software e Serviços
Fonte: (Fitzgerald e Olsson, 2006)

Esta preocupação, fez com que vários pesquisadores desenvolvessem estudos
para preservar os investimentos feitos no ambiente legado. Um compêndio destas
pesquisas foi relatado em um trabalho feito no Canadá, contendo um levantamento
de vários estudos correntes para mover os sistemas legados para o ambiente SOA
(Almonaies,Cordy ,Dean, 2010). Na seção 2.2, este estudo é reportado em detalhes.
A ausência de um método que possibilite evoluir componentes legados para
serviços, combinando os requisitos de negócios atuais com o reaproveitamento do

8

legado existente, usando uma técnica estruturada, é um dos objetivos destes
pesquisadores. O estudo proposto por este trabalho segue esta linha.
1.5

Método de trabalho
O método de trabalho adotado para realização do estudo proposto foi

composto das seguintes atividades:
1. Estudo e análise de referências bibliográficas sobre os assuntos:
1.1. Arquitetura orientada a serviços abrangendo os conceitos, princípios e
padrões do ambiente SOA.
1.2. Pesquisas e estudos sobre a exposição do ambiente legado em um
ambiente distribuído orientado a serviços.
1.3. Conceitos, técnicas e abordagens de reengenharia existentes e modelo
MDA (Model Driven Architecture).
1.4. Técnicas para avaliação da arquitetura de software: ATAM e CBAM.
1.5. Padrões arquiteturais, de projeto e de serviços ligados a SOA.
1.6. Técnicas para documentação de arquitetura de software, modelagem
de processos e padrões UML.
1.7. Técnicas para levantamento de metas de negócios associados a
atributos de qualidade.
1.8. Métodos para desenvolvimento de software focado em SOA.
1.9. Estudo de algoritmos de associação usando regras semânticas e
estruturais.
1.10. Estudo sobre modelo de negócios e modelo de processos.
2. Preparação da revisão bibliográfica.
3. Especificação do roteiro proposto.
4. Elaboração e execução do experimento para avaliação do roteiro proposto.
5. Análise e apresentação dos resultados obtidos.
6. Conclusão e sugestões para trabalhos futuros.
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1.6

Organização do trabalho
A Organização deste trabalho está estruturada em seções, conforme descrito a

seguir.
A Seção 2, Revisão Bibliográfica, apresenta um resumo sobre as pesquisas e
técnicas de reengenharia; descreve os padrões de arquitetura, projeto e serviços;
aborda as técnicas da OMG como o MDA e o ADM; métodos de associação e
algoritmos semânticos e estruturais; padrões e métodos de desenvolvimento em
SOA; técnicas para identificação das metas de negócios; técnicas para modelagem
de negócios e processos.
A Seção 3, Apresentação do Roteiro, descreve em detalhes o roteiro proposto.
O processo propõe um roteiro de desenvolvimento de aplicações orientadas a
serviços com o reaproveitamento de componentes legados, usando engenharia
progressiva (forward engineering) para obter a visão de negócios com engenharia
reversa para inspecionar o legado, usando um processo de associação baseado em
regras semânticas e estruturais.
A Seção 4, Aplicação do Roteiro, define a abordagem do experimento feito,
suas restrições e os critérios utilizados para analisar os resultados e relata a
utilização prática do roteiro. São mostrados os resultados obtidos e as dificuldades
encontradas.
A Seção 5, Conclusão, destina-se a apresentar as considerações finais e
propor sugestões para futuros trabalhos.
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2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Considerações Iniciais
Nesta seção são apresentados o levantamento bibliográfico e trabalhos que se

relacionam a este estudo. Inicia com um processo de avaliação do estado da arte
em relação às pesquisas em reengenharia de sistema legado para orientação a
serviços. Na sequência, aborda os conceitos e técnicas de reengenharia, como MDA
ADM e modelo ferradura. Posteriormente, apresenta os padrões arquiteturais, de
projeto e de serviços. Complementando com conceitos de modelos de negócios e
métodos de desenvolvimento orientado a serviços. Finalizando com estudo de
técnicas de combinação e associação para adaptação do legado.
2.2

Métodos de Reengenharia de Sistema Legado para SOA
A necessidade de preservar os investimentos feitos no ambiente legado e ao

mesmo tempo modernizá-lo para possibilitar seu uso em ambientes distribuídos e
abertos vem caracterizando um desafio para os pesquisadores, tanto que vários
trabalhos e estudos estão sendo feitos, buscando dar ao legado características que
permitam expor suas funcionalidades em um ambiente orientado a serviços,
aumentando sua interoperabilidade, adaptabilidade e reusabilidade.
Segundo Pressman, o objetivo da reengenharia de processo de negócio é criar
novas

versões

de

programas

existentes

com

mais

qualidade

e

melhor

manutenibilidade (Pressman, 2006,p.681).
Nesta linha, uma pesquisa feita no Canadá apresenta um levantamento de
vários estudos para transformar os sistemas legados em sistemas orientados a
serviços (Almonaies,Cordy ,Dean, 2010). Segundo este trabalho, estas abordagens
podem ser divididas em quatro categorias:


Substituição – que reescreve os sistemas existentes ou substitui estes
por pacotes de mercado (COTS - Commercial off-the-shelf);



Empacotamento – provê uma nova interface para os componentes
existentes, transformando-os em serviços para outros componentes de
software;
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Refatoração – usa abordagens de engenharia reversa e engenharia
progressiva para adicionar propriedades de SOA ao legado;



Migração – move o sistema legado para um ambiente flexível em SOA,
preservando os dados e as funcionalidades originais.

O termo reengenharia adotado neste trabalho visa a transposição total ou
parcial do sistema legado, por meio dos seus componentes, preservando todas as
funcionalidades originais, mas podendo estender estas funcionalidades para atender
às metas de negócios, inclusive migrando ou encapsulando seus componentes.
Portanto, o termo reengenharia consiste na composição das abordagens citadas
anteriormente, sendo que estas abordagens serão tratadas neste trabalho como
métodos de reengenharia, quais sejam, substituição, empacotamento, refatoração e
migração.
2.2.1 Substituição
Embora esta não seja uma técnica para reaproveitamento do legado, muitas
vezes faz mais sentido descontinuar uma aplicação legada, substituindo-a por um
pacote de mercado (COTS) ou reescrevendo-a no novo ambiente. Os fatores que
justificam esta decisão são: a falta de conhecimento das regras de negócios
existentes na aplicação, a obsolescência ou a dificuldade de manutenção devido à
tecnologia antiga e ao alto custo em expor estas aplicações usando as outras
categorias de abordagens (Almonaies,Cordy ,Dean, 2010). O processo de
substituição pode ser feito por completo ou de forma parcial, dependendo da decisão
adotada de substituir toda a aplicação ou somente alguns componentes. Ambas
apresentam riscos que precisam ser avaliados para identificar a forma mais
adequada (Comella-Dorda et al., 2004).
2.2.2 Empacotamento
O empacotamento provê uma nova interface SOA para o componente legado
tornando-o facilmente acessível a outros componentes de software. Usa técnica de
caixa-preta, concentrando-se na interface do sistema legado, escondendo sua
complexidade interna. Deve ser usada quando, reescrever o código do legado é
muito custoso. A principal limitação é que este método não muda as características
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do sistema legado, não resolve problemas pré-existentes derivados de manutenções
e atualizações mal executadas (Almonaies,Cordy ,Dean, 2010).
Destacam-se nesta linha dois trabalhos. O primeiro apresenta o método que
encapsula o código legado com XML, usando ferramentas de agrupamento e fluxo
de dados para escolha dos componentes que se transformarão em serviços. Deve
ser usado em programas pequenos, pois consome um tempo razoável para criar os
serviços web (Sneed, 2005; Sneed, 2006). O segundo descreve um método
chamado CelLEST, que se baseia em três etapas, coleta de rastros das transações
pela instrumentação não intrusiva do código, além de engenharia reversa e análise
dos

caminhos

de

navegação,

extraído

da

importância

atribuída

a

cada

funcionalidade pelos usuários de negócios (Stroulia et al., 2000; Stroulia,El-Ramly
,Sorenson, 2002).
2.2.3 Refatoração
Segundo Almonaies, Cordy, Dean (2010), o termo refatoração se refere à
análise e à adaptação de uma aplicação para representá-la de uma nova forma.
Este processo pode incluir engenharia reversa, reestruturação, remodelação e
reimplantação do software. Sua aplicação é recomendada para sistemas legados
que devem ser migrados para um ambiente distribuído, que busquem o reuso das
funcionalidades em multiplataforma e de forma independente, a fim de fazer uma
substituição gradual dos componentes legados.
Destacam-se três trabalhos. O primeiro apresenta um método de reengenharia
chamado SoSR (Service-oriented Software Engineering) que se apoia nos conceitos:
architecture-centric, service-oriented, role-specific, model-driven, utiliza o modelo
4+1 (Kruchten, 1995) e o diagrama RACI (Responsible, Accountable, Consulted,
Informed), que descreve papéis e responsabilidades (Chung,Joseph ,Davalos,
2007). O segundo relata um estudo de caso que trabalha a remodelagem dos
sistemas legados para aplicações web, gerando modelos referenciais que seguem o
padrão UWA (Ubiquitous Web Application) (Christodoulakis, 2010), utiliza técnicas
de extração de requisitos, engenharia reversa e engenharia progressiva para gerar
os modelos conceituais UWA / UWAT+ da nova aplicação web (Distante et al.,
2006). O terceiro propõe um processo de recuperação da arquitetura do sistema
legado como forma de planejar o modo de conversão. O processo consiste em três
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passos: recuperação da arquitetura do legado, criação do plano de evolução e
execução do plano. O plano de evolução consiste em quatro etapas: seleção da
arquitetura, definição do ciclo de evolução, planejamento dos ciclos e estudo
preliminar de viabilidade (Cuadrado et al., 2008).
2.2.4 Migração
No processo de migração, o código do legado é identificado, desacoplado e
extraído usando técnicas e abordagens similares ao empacotamento e à
refatoração. As estratégias de migração, segundo Almonaies, Cordy, Dean (2010),
incorporam as estratégias de ambas, empacotamento e refatoração, para produzir
um novo sistema alinhado com a arquitetura orientada a serviços. Neste estudo, a
distinção feita entre migração e as demais não é muito precisa. O termo migração é
usado quando se refere a todo o sistema legado, e as outras abordagens tratam
somente parte do legado.
Existem dois trabalhos que se destacam nesta linha.
O primeiro discute uma técnica de migração chamada SMART (ServiceOriented Migration and Reuse Technique), que auxilia na decisão inicial sobre a
viabilidade de reusar componentes legados como serviços em um ambiente SOA. É
feita uma análise preliminar quanto à possibilidade de reuso dos componentes
legados sem mudanças. A seleção de componentes ocorre por intermédio de uma
investigação baseada em entrevistas e análise do ambiente legado e do ambiente
orientado a serviços, que receberá o novo componente encapsulado. Este estudo de
viabilidade é feito no início do processo, dando condições à organização de
interromper o projeto, se as avaliações de custo e de prazo forem inadequadas. Este
processo coleta informações sobre os componentes legados, o ambiente SOA, e os
potenciais serviços, para produzir um plano estratégico de migração (Lewis et al.,
2005; Lewis et al., 2008).
O segundo propõe uma estratégia de migração que endereça aspectos
arquiteturais e comportamentais para o processo de migração. O método consiste
em seis passos: modelagem dos requisitos de negócios; análise do sistema legado
existente; mapeamento do modelo de negócios contra os componentes legados e
identificação dos serviços; planejamento e projeção da arquitetura dos servidores de
mashup; definição dos indicadores de nível de qualidade (SLA – Service Level
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Agreement); implementação e implantação dos serviços. Utiliza conceitos da web
2.0, mashup, para prover uma integração entre a engenharia reversa (bottom-up), e
o modelo de negócios, que usa a engenharia progressiva (top-down) (Cetin et al.,
2007).
Considerando os métodos descritos, em relação a este estudo, o método que
apresenta maior interesse é o de empacotamento. As técnicas de empacotamento
(wrapper) permitem abstrair e isolar os componentes de legado e de serviços,
possibilitando o desacoplamento destes ambientes, mas compartilhando suas
funcionalidades (Thiran et al., 2006). Outra técnica importante para identificar os
componentes que serão transformados em serviços é o processo de agrupamento,
que estuda os relacionamentos entre os objetos do legado, criando constelações de
objetos agrupados por afinidade (clustering) (Sneed, 2005; Sneed, 2006).
Os trabalhos de refatoração apresentam exemplos do processo de extração de
requisitos, engenharia reversa e engenharia progressiva (Distante et al., 2006), que
auxiliarão na escolha do método de reengenharia.
Na parte de migração existem trabalhos que podem auxiliar o processo de
seleção dos serviços, usando uma análise de viabilidade antes do início do processo
(Lewis et al., 2005; Lewis et al., 2008). Outro trabalho interessante que associa a
visão da MDA considerando uma abordagem bottom-up, associado com abordagem
top-down, criando um conceito de junção entre as duas técnicas, que ajuda no
processo de extensão de funcionalidades do legado (Cetin et al., 2007).
Estes trabalhos serão utilizados como referência ao longo deste estudo para
auxiliar, apoiar e fundamentar conceitos e práticas utilizadas durante a exposição do
roteiro proposto e execução de experimento.
2.3

Conceitos e Técnicas de Reengenharia de Software
O objetivo desta seção é conceituar alguns termos que serão utilizados ao

longo deste trabalho e fundamentar o processo de reengenharia.
2.3.1 Conceito de Engenharia Reversa e Reengenharia
A engenharia reversa é antiga, foi inicialmente definida, em 1985, como um
processo de desenvolvimento de um conjunto de especificações para um sistema
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complexo de hardware, a partir de uma análise ordenada das amostras deste
sistema (Rekoff, 1985).
A engenharia reversa teve origem na análise de hardware, usada para decifrar
projetos existentes com o objetivo, normalmente, de melhorar os produtos e
comparar com os seus competidores. Este termo migrou para a análise de software,
seu objetivo está relacionado com um ganho de compreensão da arquitetura do
software, para melhorar e direcionar a manutenção ou auxiliar no processo de
substituição ou migração do software (Chikofsky e Crossii, 1990).
Na Figura 2, como forma de simplificar o processo de desenvolvimento de
software, Chikofsky e Crossii descrevem somente três estágios do ciclo de
desenvolvimento: requisitos, projeto e implementação. Trabalham com o conceito de
nível de abstração, que aumenta a medida que fica mais próxima dos requisitos, e
diminui, quando se aproxima da fase de implementação, pois fica vinculado a uma
plataforma específica. Eles utilizam a figura para conceituar os termos engenharia
reversa, engenharia progressiva, reestruturação e reengenharia. Isto é feito de forma
visual e simbólica, conforme mostrado na Figura 2.
Segundo Chikofsky e Crossii (1990):


Engenharia reversa – é o processo dedicado a analisar o sistema
existente para identificar os componentes e seus inter-relacionamentos
e criar uma representação do sistema em outra forma ou em um nível de
abstração mais elevado;



Engenharia progressiva – é o processo tradicional que começa no nível
mais alto de abstração ou de lógica e vai até os níveis de
implementação física do sistema;



Reestruturação – é a transformação a partir de uma forma de
representação para outra no mesmo nível de abstração, preservando o
comportamento externo do sistema;



Reengenharia – é o exame e alteração do sistema existente para
reconstituí-lo em um novo formato e subsequentemente implementá-lo
em uma nova forma. O termo reengenharia envolve engenharia reversa,
engenharia progressiva e reestruturação.

No conceito de reengenharia de Chikofsky e Crossii (1990), o processo pode
ser reavaliado no nível mais alto de abstração (requisitos) e sofrer alterações
conforme as mudanças dos negócios, ou seja, o comportamento do sistema pode
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ser alterado. Todavia, no mesmo artigo, eles discorrem que este conceito é
controverso, pois a extensão de funcionalidades gera polêmica se deve ou não ser
contemplado na reengenharia de software.

Figura 2 – Ciclo de Vida de Software
Engenharia Reversa, Engenharia Progressiva e Reengenharia dentro dos níveis de
abstração do processo de desenvolvimento
Fonte: (Chikofsky e Crossii, 1990)

Existe outra abordagem que divide a reengenharia em três diferentes tipos:
reengenharia completa sem mudanças de funcionalidades, reengenharia parcial sem
mudanças de funcionalidades e reengenharia com alteração de funcionalidade
(Jacobson e Lindström, 1991).
Neste trabalho, reafirmando o que já foi dito na seção 2.2, o termo
reengenharia será adotado considerando o processo de transformação do sistema
legado para sistema orientado a serviços com a preservação original das
funcionalidades, mas podendo haver extensão de funcionalidades, se houver uma
demanda de negócios; portanto será utilizado o conceito defendido por Chikofsky e
Crossii (1990).
2.3.2 Técnicas de Reengenharia de Software
2.3.2.1 SOA Migration Horseshoe
Este estudo (Winter e Ziemann, 2007) propõe uma abordagem de migração
para SOA baseado em reengenharia de sistemas e modelagem de processos de

17

negócios. O processo de reengenharia está fundamentado no modelo ferradura para
orientação a serviços. Conforme pode ser visto na Figura 3, os sistemas legados e o
ambiente SOA são vistos sob três níveis conceituais: código (código legado,
componentes), modelo (modelo de software legado, serviços) e conceitual (modelo
organizacional legado, modelo organizacional consolidado).
Do lado esquerdo da Figura 3 estão os componentes dos sistemas legados. Do
lado direito encontram-se os componentes das camadas de SOA. O processo segue
a abordagem baseada em modelo (model-based manner), no qual os artefatos de
software em todos os níveis de abstração são representados por modelos
apropriados. Estes modelos estabelecem os fundamentos da engenharia reversa, da
modelagem organizacional, da engenharia progressiva e das atividades de
transformação e empacotamento ligados à migração do legado. Segundo Winter e
Zieman (2007), este modelo conceitual pode ser reproduzido via software, com
ferramentas de metamodelo, incluindo facilidades de consulta e transformação de
modelos.
Resumidamente, o método propõe uma divisão dos processos em estáticos e
dinâmicos, sendo que os primeiros são representados pelas funções de negócios e
as estruturas organizacionais que darão origem aos serviços. Já os processos
dinâmicos atuam como modelo do fluxo de negócios definindo a orquestração dos
serviços. Os serviços devem encapsular componentes de sistemas, seguindo
especificações padronizadas, como por exemplo WSDL, que por sua vez encapsula
os componentes dos sistemas legados sem alterar suas funcionalidades,
promovendo um nível de abstração que permita suas exposições em forma de
serviços.
O processo segue princípios de MDA (OMG, 2003), iniciando com o
levantamento do código e dos dados que são abstraídos para geração do modelo do
Modelo de Software Legado ou PSM (Platform Specific Model) do legado. Este, por
sua vez, origina o Modelo Organizacional Legado ou PIM (Platform Independent
Model) legado para obter o modelo de negócios. Posteriormente, o PIM do legado é
transformado no Modelo Organizacional Consolidado ou PIM de serviços, que
continua tendo uma independência da plataforma, mas sua arquitetura está voltada
para SOA. Na sequência, o PIM de serviços é transformado em modelo específico
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usando engenharia progressiva, originando os serviços, que finalmente serão
implementados por meio de componentes, usando padrões de serviços.

Figura 3 – SOA Modelo de Migração Ferradura
Fonte: (Winter e Ziemann, 2007)

2.3.2.2 ADM (Architecture-Driven Modernization)
A OMG tem um estudo que utiliza o conceito da SEI de modelo ferradura
(Horseshoe Model). O processo parte da engenharia reversa (Figura 4) do códigofonte para gerar os níveis de abstração PSM e posteriormente PIM seguindo os
princípios da MDA, ou seja, usando uma técnica de mineração, busca extrair, a partir
do metamodelo, conhecimento de entidades, atributos e relacionamentos, por meio
de uma técnica chamada KDM (Knowledge Discovery Meta-Model) (Omg, 2009a).
Na sequência, passa por um processo de transformação do nível de abstração,
usando outra técnica para geração da semântica de vocabulário e regras de
negócios chamada SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Rules) (Omg,
2008). O modelo de negócios é representado pela notação de BPMN (Business
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Process Modeling Notation). A seguir, o processo sofre uma transformação, com a
inclusão de novos atributos de negócios para a geração de um novo PIM, usando as
mesmas ferramentas BPMN e SBVR. O processo continua com a inclusão dos
requisitos de arquitetura para a geração do modelo arquitetural que projetará a nova
aplicação, gerando os modelos UML estáticos e dinâmicos. Finalmente, a partir dos
modelos UML, o processo gera os códigos da nova aplicação.

Figura 4 – ADM Horseshoe1
Fonte: (Khusidman, 2008)
1

Mantido os termos em inglês para facilitar acesso a OMG e preservar as nomenclaturas originais dos estudos
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Este processo ainda não está completo, existe um estudo em andamento que é
composto de sete passos, sendo que somente um está implementado (KDM), três
estão em andamento e os três restantes estão somente planejados. O roteiro de
implementação do ADM, com os respectivos módulos, encontra-se publicado no sítio
OMG (Omg, 2009b; 2009a). Basicamente, o estudo da OMG consiste de um
conjunto de padrões que suportarão o metamodelo de descoberta de conhecimento,
o metamodelo de árvore de sintaxe de abstração, o reconhecimento de padrão, o
pacote de métricas estruturadas, a visualização do metamodelo da aplicação, a
refatoração e a transformação entre metamodelo de conhecimento para metamodelo
de árvore de sintaxe de abstração.
Maiores detalhes estão disponíveis na página da OMG http://adm.omg.org/.
2.4

Atributos de Qualidade de Arquitetura de Software
Um dos fatores chaves de sucesso para que haja um processo de

reengenharia que atinja as metas de interoperabilidade, adaptabilidade e
reusabilidade é a arquitetura de software na qual o sistema orientado a serviços está
apoiado. Os atributos de qualidade fundamentam a arquitetura de software, razão
pela qual este tema demonstra interesse para este trabalho.
Referente aos atributos de qualidade, para que haja uma uniformização na
discussão entre os diferentes interessados (stakeholders), este trabalho se utiliza da
norma ISO 9126-1, que foi adotada pela ABNT. Segundo esta norma, pode-se dividir
os atributos de qualidade de software em seis características: funcionalidade,
confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade (ABNT,
2003), que se subdividem em subcaracterísticas, conforme mostrado na Figura 5.
Estas características e subcaracterísticas influenciam diretamente na escolha da
arquitetura do software.
Uma análise particularizada para arquitetura orientada a serviços, segundo
estes atributos de qualidade, é recomendada (O'brien,Bass ,Merson, 2005), pois
existem pontos específicos em SOA que merecem uma atenção especial, como a
interoperabilidade, devido à necessidade de baixo acoplamento, ou ao aspecto de
reuso que deve ter uma atenção especial, ou mesmo conceitos como stateless, ou
seja, os serviços não podem ter estado armazenado. Estes são alguns dos aspectos
que distinguem esta arquitetura de outras.
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Figura 5 – Modelo de Qualidade de Software

Fonte: (ABNT, 2003)
A escolha arquitetural deve ser norteada por avaliações qualitativas e
quantitativas. Existem métodos, como ATAM (Architecture Tradeoff Analysis
Method), que adotam uma abordagem qualitativa, baseado no estudo dos atributos
de qualidade e suas inter-relações e impactos correlacionados para a escolha do
modelo arquitetural. Outros, como CBAM (Cost Benefit Analysis Method), que
trabalham em um formato quantitativo, ligado a aspectos econômicos para
complementar a abordagem qualitativa.
2.5

Padrões para Desenvolvimento em Ambiente SOA
Os padrões foram criados para endereçar problemas usando soluções já

comprovadas pela sua eficácia considerando um contexto específico (Gamma et al.,
2000,p.2). Existem vários tipos de padrões, que tratam diferentes fases do processo
de desenvolvimento de software.
Os padrões ajudam a agrupar propriedades similares em categorias. Os de
mais alto nível são os padrões arquiteturais; eles ajudam a especificar a estrutura
básica de uma aplicação e auxiliam no alcance de propriedades globais específicas,
como adaptabilidade da interface do usuário (Buschmann et al., 2007,p.26).
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2.5.1 Padrões Arquiteturais
Entre os padrões arquiteturais, alguns despertam particular interesse para as
aplicações orientadas a serviços como:


Broker (Buschmann et al., 2007,p.99-122) – usado em sistemas
distribuídos com componentes não

acoplados.

Atua

como

um

coordenador de comunicação. Este padrão se encaixa perfeitamente ao
conceito de SOA, tanto para os componentes de serviços como no
processo de orquestração;


Layers (Buschmann et al., 2007,p.31-51) – auxilia a estruturação da
aplicação em camadas que facilita o processo de abstração;



Pipes & Filters (Buschmann et al., 2007,p.53-70) – padrão utilizado para
processar um fluxo de dados. Cada passo de processamento é
encapsulado por um componente do tipo filtro. Os dados são passados
por meio de tubos entre filtros adjacentes. Recombinando os filtros
permite que sejam criadas famílias de sistemas relacionados;



Presentation-Abstraction-Control (PAC) (Buschmann et al., 2007,p.145168) – Faz uma subdivisão entre apresentação, abstração e controle,
permitindo que os dados sejam apresentados em vários formatos sem
alterar a aplicação que origina os dados;



Model-View-Controller (MVC) (Buschmann et al., 2007,p.125-143) –
Divide a aplicação em três partes isoladas: o modelo que contém dados
e funções mais importantes; a visão que hospeda as informações
mostradas ao usuário; o controle que trata as solicitações requeridas.
Este modelo tem se popularizado, por isolar os dados da apresentação,
dando maior estabilidade ao modelo.

2.5.2 Padrões de Projeto
Um segundo grupo de padrões ligado ao código das aplicação é chamado de
padrões de projeto. Estes padrões podem ser divididos em padrões de criação,
estruturais e comportamentais, segundo a Gang of Four (Gamma et al., 2000). Um
estudo elaborado na Itália, avaliou a utilidade de usar padrões de projeto no
processo de migração (Arcelli,Tosi ,Zanoni, 2008). Doze padrões foram avaliados:
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Facade, Mediator, Singleton, Abstract Factory, Bridge, Decorator, Adapter, Proxy,
Command, Chain of Responsibility, State e Observer. Alguns merecem um destaque
especial, por estarem fortemente relacionados com os princípios de orientação a
serviços, que estão descritos a seguir:


Facade – pode atuar como um mediador em alto nível ou como um
compositor de serviços;



Decorator – pode incrementar as interfaces e as funcionalidade de um
componente legado sem alterar sua função no sistema de origem, mas
aumentando sua capacidade nos sistemas SOA;



Adapter – tem uma funcionalidade próxima a de um serviço. Pode ser
usado como interface ou funcionar como um adaptador para acesso ao
sistema ou componente legado;



Command – tem importante papel no reuso de funcionalidade;



Chain of Responsibility – este padrão é similar à orquestração usada no
SOA. No caso de não usar BPEL (Business Process Execution
Language) pode ser uma boa alternativa;



Observer – deve somente ser usado no modelo MVC que foi
apresentado na seção 2.5.1.

2.5.3 Padrões Orientados a Serviços
Os padrões de projeto embasam muitos dos padrões de serviços. Em razão de
sua origem oriunda dos sistemas distribuídos, os sistemas orientados a serviços
estão fortemente relacionados aos padrões de arquitetura, de projeto, de interface,
entre outros (Erl, 2009a,p.89-95). Segundo Thomas Erl, uma coletânea dos padrões
orientados a serviços foi realizada com a contribuição de várias pessoas experientes
em trabalho em SOA. O resultado deste trabalho, apresentado por Erl (Erl, 2009a),
funciona como um catálogo de referência para desenvolvedores em SOA. Os
padrões estão agrupados por categorias. Uma visão preliminar e resumida pode ser
obtida acessando a página da internet http://www.soapatterns.org/.
Estes padrões descritos acima são especialmente aplicados na fase de
especificação e desenvolvimento dos serviços, mas devem ser considerados
também no processo de modelagem dos serviços para a geração da camada de
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apresentação, orquestração dos serviços e a construção dos adaptadores para
encapsulamento do legado, pois afetam diretamente os atributos de qualidade dos
componentes de serviços.
2.6

Técnicas para Levantamento de Modelo de Negócios
Os requisitos de negócios oriundos das metas e diretrizes da organização

regem os atributos funcionais e não funcionais de um sistema de informação. O
problema reside fundamentalmente em como traduzir corretamente as informações
do ambiente de negócios para o técnico. Este problema é maior quando se refere
aos atributos não funcionais ou atributos de qualidade de um software,
principalmente porque nem sempre eles são verbalizados, sendo implícitos em
afirmações vagas, como ser fácil de usar, ter um bom desempenho etc., sem
quantificar e qualificar propriamente o que está sendo solicitado.
Este tema tem sido uma preocupação de vários estudiosos. Um dos trabalhos
que merece destaque é o trabalho desenvolvido pela SEI, executado por Clements e
Bass, onde se deparam com o seguinte ponto: “Existe um profundo e fundamental
desencontro entre a informação que as especificações de requisitos contêm e as
informações que os arquitetos necessitam” (Clements e Bass, 2010). Nesse estudo,
eles propõe uma abordagem para que as metas de negócios gerem atributos de
qualidade “alta linhagem”. O estudo propõe um levantamento das metas de negócios
para compreender como elas influenciam os requisitos de atributo de qualidade e as
arquiteturas. Eles propõem a criação de cenários de negócio e um método chamado
PALM (Pedigree Attribute eLicitation Method), que consiste em fazer um
levantamento das metas de negócios usando um processo semelhante ao ATAM, e
priorizar os atributos de qualidade em conjunto com os interessados (stakeholders).
Segundo Clements e Bass (2010), com base em uma extensa pesquisa literária
podem-se classificar as metas de negócios em:


Manter o crescimento e a continuidade da organização;



Alcançar objetivos financeiros;



Satisfazer objetivos pessoais;



Atender as obrigações e responsabilidades relativas aos empregados;



Atender as obrigações e responsabilidades relativas à sociedade;
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Atender as obrigações e responsabilidades relativas ao país;



Atender as obrigações e responsabilidades relativas aos acionistas;



Manter ou Melhorar sua posição no mercado;



Melhorar os processos de negócios;



Gerenciar a qualidade e a reputação dos produtos.

Este método PALM ainda está em fase piloto e foi utilizado em modo
experimental na Boeing Air Traffic Management.
Outro trabalho que merece destaque é o de Rosing e Scheel (Rosing e Scheel,
2010), que propõe a criação do modelo de negócio sustentável baseado em três
fatores: econômico, social e ambiental, a partir dos quais, criam-se os objetivos
sustentáveis, aspectos internos e aspectos externos da organização. A proposta de
Rosing e Scheel segue o modelo da Figura 6, começando a partir da visão,
estratégia, sustentabilidade etc., até chegar às áreas funcionais de negócios. Para a
geração do modelo de negócios, propõe um divisão por áreas funcionais que são
subdivididas em processos de negócios. Tais processos são separados em
estratégicos, táticos e operacionais. Este modelo é conceitual e precisa ser adaptado
ao segmento de negócio da organização; um exemplo deste modelo aplicado à
indústria automobilística pode ser observado na Figura 17. Este modelo é aplicado
pela SAP para o mapeamento de negócios da organização.
Estes trabalhos auxiliaram no processo de geração do modelo de negócios e
na derivação para os modelos de processos.
2.7

Métodos de Desenvolvimento de Software com ênfase SOA
Em termos de processo de desenvolvimento de software existem vários

modelos, que vão desde o tradicional modelo cascata (waterfall), o modelo espiral, o
modelo unificado de processo (Unified Process), os métodos ágeis como o XP
(eXtreme Programming) ou SCRUM, até finalmente os métodos mais formais como
o modelo V (V-model). Não é objeto deste trabalho detalhar estes modelos e
métodos. Neste trabalho adotar-se-á um dos modelos, mas as discussões, análises,
avaliações, especificações e implementações podem ser estendidas facilmente para
outros métodos. O foco deste trabalho irá se concentrar sobre o modelo unificado,
pois é o modelo adotado no experimento de uso.
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Figura 6 – Gestão de Modelo de Negócios
Fonte: (Rosing e Scheel, 2010)

O ambiente orientado a serviços requer uma extensão destes métodos focando
nas características específicas dos padrões orientados a serviços, que abrangem o
reuso, baixo acoplamento, modularização, entre outros princípios. Um dos principais
equívocos é construir as arquiteturas orientadas a serviços como as arquiteturas
distribuídas tradicionais (Erl, 2006,p.65). As características do ambiente SOA
favorecem a exposição de funcionalidades por meio dos serviços, possibilitando
aproveitar

os

investimentos

feitos

pelas

organizações,

transformando

os

componentes legados em serviços. Isto pode ser feito com um encapsulamento de
suas funcionalidades, usando uma abordagem orientada a serviços, mantendo
entretanto suas características originais para evitar impactos internos, e em outros
sistemas legados que interagem com este. Este processo permite reaproveitar os
investimentos feitos reusando códigos anteriores, ou possibilitando que a migração
seja feita de forma planejada e gradual.
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Algumas técnicas e métodos, que serão abordados na sequência, consideram
esta diferenciação e estarão sendo usadas como referências ao longo do roteiro
proposto.
2.7.1 SOMA - Service Oriented Modeling and Analysis
A IBM possui uma proposta para abordar o processo unificado, que está
inserido nos métodos de engenharia de software desenvolvidos pela Rational
Software (empresa adquirida pela IBM em dezembro de 2002), conhecidos pelo
nome de RUP (Rational Unified Process) (Kroll e Kruchten, 2003), o qual,
recentemente a IBM resolveu rebatizar com o nome Rational SDP (Software
Development Process). A este processo foi inserido um complemento ao RUP para
abordar aplicações SOA, chamado SOMA (Service-Oriented Modeling and Analysis)
que trata todo o ciclo de desenvolvimento de aplicações orientadas a serviços (Wahli
et al., 2007).
Dentro da visão da IBM quanto ao ciclo de vida de desenvolvimento de
aplicações orientadas a serviços, o processo se subdivide em cinco fases (Figura 7):


Model (modelagem), que busca capturar os requisitos e objetivos de
negócios, com premissas, metas, restrições e descrições de processos;



Assemble (montagem), aplicado na transposição do modelo de negócios
para modelo de serviços, bem como na definição das regras e políticas
de segurança, integridade, dependência, empacotamento de artefatos e
restrições de localização;



Deploy (implantação), que trata da preparação da infraestrutura de
hardware e software quanto a aspectos ligados à sua configuração e
implantação para implementar os serviços e componentes elaborados na
fase anterior;



Manage (gerenciamento), que está focado no monitoramento e
gerenciamento das aplicações quanto a disponibilidade, performance,
segurança, escalabilidade e acompanhamento de desempenho via KPI
(Key Performance Indicators

– indicadores de desempenho) e

acompanhamento de qualidade com SLA (Service Level Agreement –
indicadores de níveis de serviços);
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Governance & Processes (governança e gestão de processos), que
objetiva estender o desenvolvimento de SOA na organização de uma
forma planejada e controlada. A governança de SOA se fundamenta em
quatro etapas: estabelecer decisões corretas; definir os serviços de
maior valor; gerenciar o ciclo de vida dos ativos; medir a eficácia.

Figura 7 – IBM SOA - Princípios do Ciclo de Vida
Fonte: (Wahli et al., 2007,p.3)

Na Figura 8 pode-se ver um exemplo do uso da parte arquitetural do SOMA,
que utiliza como base padrões arquiteturais, de projeto e de serviços. (Wahli et al.,
2007,p.75-103).
O IBM RUP SOMA (Arsanjani et al., 2008) se propõe a ser uma referência para
a construção de novas aplicações orientadas a serviços composta das seguintes
fases:


Modelo de negócios e transformação;



Gestão da solução (gestão de projetos, templates, workshops);



Identificação dos serviços;
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Especificação dos serviços;



Realização dos serviços;



Desenvolvimento e Implementação dos serviços;



Implantação, Monitoramento e Gestão dos serviços.

O método SOMA adota uma abordagem top-down para levantamento das
metas de negócios, seguida de uma abordagem bottom-up para inspeção do legado,
usando um processo de associação chamado GSM (Goal-Service Modeling) que se
baseia em um modelo conceitual gerado a partir das metas de negócios.

Figura 8 – Modelo arquitetural proposto pelo SOMA da IBM
Fonte: (Wahli et al., 2007,p.76)

2.7.2 MAPOS – Método de Análise e Projeto Orientado a Serviços
Este estudo (Fugita, 2009) propõe um método para unificar as boas práticas de
métodos existentes, fazendo inicialmente uma avaliação dos mesmos quanto aos
processos de análise e projeto, e posteriormente propondo um conjunto de
requisitos arquiteturais que visa consolidar estas melhores práticas para atender às
demandas de análise e projeto de um sistema orientado a serviços. Destaca-se
neste trabalho, a relação de requisitos arquiteturais que, segundo Fugita (2009),
precisam ser satisfeitos:
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1. Abordagem meet-in-the-middle;
2. Compatibilidade com Business Process Management (BPM);
3. Reuso de recursos existentes;
4. Especificação de requisitos não funcionais (QoS);
5. Diferentes alternativas para identificação de serviços;
6. Diferentes alternativas para realização de serviços;
7. Conceito de serviço candidato;
8. Aderência aos princípios de orientação a serviços;
9. Uso de padrões abertos;
10. Uso de técnicas existentes para implementação;
11. Conceito de camadas de serviços;
12. Uso livre.
O MAPOS menciona quatro fases: modelagem de negócio, atividades de
análise, atividades de projeto e atividades de construção, sendo que o método se
concentra nas fases de análise e projeto. O esquema do método proposto por Fugita
é mostrado na Figura 9.

Figura 9 – MAPOS – Método de Análise e Projeto Orientado a Serviços
Fonte: (Fugita, 2009,p.116)
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Um resumo da avaliação dos métodos comparados por Fugita e suas
conclusões quanto à aderência dos métodos aos requisitos propostos por ele, pode
ser visto na Figura 10.

Figura 10 – MAPOS – Resumo da aderência dos métodos analisados
Fonte: (Fugita, 2009,p.114)

2.7.3 Processo de Associação e Adaptação do Legado
O estudo proposto por Heuvel (Heuvel, 2004) é composto de três passos:
engenharia progressiva, engenharia reversa e uma fase de ligação ou associação. A
proposta é adotar uma combinação das abordagens top-down e bottom-up.
Começa-se com o levantamento de requisitos para identificar os requisitos de
negócios atuais, faz-se as gerações do modelos CIM e PIM do ambiente de serviços
usando padrões da MDA. Na sequência faz-se um levantamento do legado, gerado
a partir dos padrões da MDA-ADM, o PSM do legado e transformando-o em PIM do
legado. Na última fase, faz-se uma comparação entre o PIM de serviços e o PIM do
legado usando algoritmos de associação e adapta-se os componentes legados.
Esta abordagem combinada é normalmente chamada de “matching” ou “meetin-the-middle”, que mescla a aplicação de ambas as técnicas, top-down e bottom-up,
de forma balanceada. A Figura 11 apresenta um esquema proposto por Heuvel para
esta abordagem.
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Figura 11 – Combinação Engenharia Progressiva e Engenharia Reversa
Fonte: (Heuvel, 2004; Heuvel, 2007,p.73)

2.8

Técnicas de Combinação e Associação por Aproximação
As técnicas de associação por aproximação dividem-se em dois grupos:

técnicas usando regras de correspondência estrutural ou semânticas. Estes
processos são semiautomáticos, se baseiam em conceitos de sinônimos, que inclui
“é equivalente”, “igual”, “tem relação com”, “mapeia”, “corresponde a” (Zaremski e
Wing, 1997). Neste contexto as interfaces são a base de comparação entre os
serviços e os componentes legados, porque elas funcionam como elos entre a lógica
de negócios dos serviços e a lógica dos procedimentos e funções do legado, uma
vez que as regras de negócios estão encapsuladas.
A taxonomia da combinação e associação (matching taxonomy), segundo
Heuvel, segue basicamente duas categorias: a abordagem de correspondência
uniforme e a abordagem de correspondência combinada, conforme mostrado na
Figura 12. A correspondência combinada consiste em aplicar duas ou mais técnicas
de correspondências uniformes de forma seriada ou paralela (Heuvel, 2007,p.95-96).
A correspondência semântica é gerada por meio de mineração semântica, a
partir da comparação de fragmentos relevantes entre componentes legados e os
serviços, comparando os significados linguísticos. A correspondência estrutural é
feita comparando as especificações das interfaces dos componentes legados em
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termos estruturais, incluindo os tipos atômicos e compostos, com as interfaces das
operações de serviços. A correspondência de metamodelos é trabalhada usando a
comparação entre metamodelos, ou seja, comparando o metamodelo de serviços
com o metamodelo do legado. Este processo pode ser feito usando uma inferência
lógica ou matemática. Esta correspondência pode empregar inteligência artificial por
meio de redes neurais para identificar padrões de similaridades entre as
especificações dos componentes.

Figura 12 – Taxonomia de Correspondência (Matching Taxonomy)

Fonte: (Heuvel, 2007,p.95)
Outra técnica empregada para identificar, extrair, associar e combinar somente
a parte relevante do código é o chamado fatiamento do código (code slicing). O
processo de fatiamento ou corte de códigos visa restringir o foco, identificando
somente a parte de interesse, pode ser aplicado dinâmica ou estaticamente (De
Lucia, 2001). Isto pode ser interessante quando os procedimentos ou funções do
legado forem muito extensos e contenham várias regras de negócios. O objetivo é
extrair somente uma parte deste código e encapsulá-lo. Segundo De Lucia, isto é
possível isolando a parte mínima de um conjunto de comandos e variáveis, mas
mantendo seu comportamento original.
2.9

Conceitos e Termos Adotados
Esta seção visa estabelecer e conceituar alguns termos adotados neste

trabalho, considerando a revisão bibliográfica apresentada e o contexto do roteiro
proposto, detalhado na seção 3.
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LEGADO
O conceito de legado é controverso, e é usado normalmente para sistemas
computacionais antigos que se originaram nos antigos mainframes, que sofreram
adaptações para atender as necessidades das organizações, mas conservam a
característica arquitetural monolítica. Alguns destes sistemas têm mais de vinte anos
de existência e ainda rodam em mainframes, mas fornecem serviços essenciais a
organização, portanto são importantes e úteis.
No contexto deste trabalho, o conceito de sistema legado se refere a algo
existente, que foi desenvolvido anteriormente, mas que não são necessariamente
sistemas computacionais antigos oriundos de mainframes. Mais precisamente, os
sistemas computacionais pesquisados para execução deste trabalho são sistemas
baseados em bancos de dados relacionais, envolvendo componentes legados
desenvolvidos usando procedimentos e funções armazenados neste ambiente, que
utilizam linguagem SQL ou PL/SQL (Oracle). Obviamente, este estudo pode ser
estendido para outros ambientes, mas isto pode requerer algumas adaptações ou
estudos complementares.
SERVIÇO / SOA
Segundo Thomas Erl (Erl, 2009b), desde que uma tarefa ou função fornecida
seja bem definida e possa ser relativamente isolada de outras tarefas associadas,
ela pode ser claramente classificada como um serviço. No ambiente orientado a
serviços (SOA), o termo serviço não é genérico; para ser considerado um serviço,
este deve seguir os princípios de orientação a serviços como: ter baixo acoplamento;
prover reusabilidade; encapsular a lógica; permitir composição; não reter estado;
poder ser descoberto; ser autônomo; padronizar contratos de interfaces; usar
contratos de serviços.
Um serviço pode encapsular uma funcionalidade de negócios, uma regra de
aplicação, uma operação básica ou simplesmente atuar como uma interface de
empacotamento do legado. Neste trabalho, estaremos usando estas diferentes
abordagens, classificando os serviços de acordo com o seu tipo: serviços de
negócios, serviços de aplicação e serviços de fachada. O serviço de negócios
hospeda uma funcionalidade ou regra de negócios, pode ser orquestrado ou ser
chamado diretamente pela camada de apresentação da aplicação. O serviço de
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aplicação apresenta uma granularidade mais fina e encapsula operações básicas,
normalmente associadas as operações CRUD (Create/Read/Update/Delete), sendo
que os serviços de aplicação compõem ou são chamados pelos serviços de
negócios. Estes serviços também são conhecidos como serviços de entidade (entity
services). Já o serviço de fachada funciona como uma interface para acessar os
componentes legados, usando uma camada de empacotamento para adaptar o
legado, e possibilitar seu acesso no ambiente distribuído. Os serviços de fachada
são invocados pelos serviços de aplicação. Mais detalhes sobre a parte arquitetural
e seus inter-relacionamentos, podem ser obtidos nas próximas seções.
Quanto ao conceito de SOA, resumidamente, pode-se dizer que é um estilo
arquitetural, que pode ser implementado usando várias tecnologias: Web Services,
CORBA, Jini, Java etc. Estas tecnologias têm diferentes padrões, por exemplo, Web
Services utiliza WSDL, UDDI, SOAP etc., enquanto CORBA usa IIOP, IDL etc. Neste
trabalho, apesar de a parte de implementação não ser o foco principal, estaremos
adotando os termos e padrões da tecnologia Web Services (serviços web), devido à
sua portabilidade e simplicidade.
Para elucidar, um termo que será adotado neste trabalho é o de exposição de
serviços, significando tão somente o processo de transformação dos componentes
legados em serviços.
Nem todos os sistemas se adéquam tecnicamente ao ambiente orientado a
serviços, que se fundamenta pelo formato distribuído e modular, disposto em
camadas. Portanto, aplicações que rodam em ambiente web e requerem
interoperabilidade,

adaptabilidade e

portabilidade

são

candidatas a

serem

transformadas em aplicações SOA, ou quando houver necessidade de expor as
funcionalidades existentes do legado em um ambiente distribuído de forma
estruturada. A ênfase principal do ambiente SOA é o reuso dos componentes.
ESTILOS DE ABORDAGENS DE DESENVOLVIMENTO
O estilo de abordagem adotado para o desenvolvimento de aplicações
orientadas a serviços seguem basicamente três linhas.
A primeira linha, chamada de top-down, parte do modelo de negócios para
derivar o modelo de serviços que, por sua vez, gerará os componentes e
posteriormente suas implementações. A principal vantagem desta abordagem é o
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forte alinhamento com os processos de negócios, pois atualiza levantamento de
requisitos e recupera a semântica dos negócios. A principal desvantagem é o custo
e o tempo envolvidos para o novo desenvolvimento, pois esta abordagem não
considera as funcionalidades pré-existentes no ambiente legado, resultando em uma
baixa reusabilidade.
A segunda linha, chamada de bottom-up, utiliza o processo de engenharia
reversa, direcionando seus esforços no sentido de gerar novos componentes a partir
dos sistemas legados. A principal vantagem está relacionada com o reuso dos
componentes existentes, que são adaptados e encapsulados para serem expostos
como serviços. O custo e o tempo são outros fatores que contribuem positivamente
para o uso desta abordagem. As principais desvantagens estão relacionadas ao
processo de adaptação, que pode apresentar dois principais inconvenientes.
Primeiramente, um possível descompasso entre a visão atual de negócio e a
existente no legado, pois o levantamento de requisitos não é atualizado no processo
de engenharia reversa. Em segundo lugar, pode haver um problema arquitetural,
pois os componentes legados são simplesmente encapsulados, mas não são
considerados os requisitos não funcionais do ambiente orientado a serviços e seus
padrões arquiteturais, de projeto e serviços. Estes fatores comprometem a longo
prazo o ambiente SOA, apesar de no curto prazo proverem resultados rápidos com a
exposição dos componentes legados como serviços, principalmente via serviços
web.
Uma terceira linha busca agregar os benefícios das abordagens anteriores,
mitigando suas desvantagens. A proposta é adotar uma combinação destas
abordagens, iniciando com o levantamento de requisitos para identificar as
demandas de negócios atuais, e posteriormente, gerar um modelo de processos que
será transformado em um modelo de serviços. A partir do modelo de serviços, são
identificados as funcionalidades necessárias para atender as áreas de negócios, e
procede-se

uma

investigação

e

inspeção

do

legado,

buscando

localizar

funcionalidades pré-existentes que possam ser reusadas ou adaptadas. Usando
técnicas de engenharia reversa, chega-se a um modelo lógico do legado. Estes
modelos oriundos da engenharia progressiva (top-down) e da engenharia reversa
(bottom-up), obtidos com o uso da metodologia MDA e ADM, são comparados e
associados. Por meio de técnicas de análise semântica e análise sintática,
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identificam-se os componentes de legados que podem ser reusados e as
adaptações requeridas. Ocasionalmente, são identificados serviços adicionais que
precisam ser desenvolvidos devido à inexistência ou inadequação de componentes
similares no legado, que atendam às necessidades de requisitos atuais de negócios.
Esta abordagem combinada é normalmente chamada de “matching” ou “meetin-the-middle” e conjuga a aplicação de ambas as técnicas, top-down e bottom-up,
de forma balanceada. Considera tanto as metas de negócios atualizadas, quanto a
reutilização dos componentes legados existentes. Este processo se dá por meio de
uma associação dos modelos PIMs de negócios (top-down) e legado (bottom-up) e
uma avaliação quanto a possíveis necessidades de adaptação. O processo se
baseia na metodologia MDA (Omg, 2003) para gerar a abordagem top-down, usando
métodos de engenharia progressiva. A seu turno, a abordagem bottom-up usa a
metodologia ADM da OMG (Khusidman, 2008), que se fundamenta em técnicas de
engenharia reversa. Alguns trabalhos publicados utilizam esta técnica combinada
(Heuvel, 2007; Wahli et al., 2007; Fugita, 2009). A Figura 11 apresenta um esquema
proposto por Heuvel para esta abordagem.
Neste estudo, esta última abordagem (“matching”) será adotada como base
para o roteiro. O maior desafio deste trabalho está em propor um conjunto de
atividades para gerar o processo de associação e adaptação dos componentes
legados, para que estes possam ser transformados em serviços. O processo de
associação se apoia na utilização de regras semânticas e sintáticas, para permitir o
reuso dos componentes de serviços, enquanto o processo de adaptação se baseia
na criação de interfaces (wrappers) para a exposição dos componentes legados. O
detalhamento deste processo será apresentado nas seções seguintes.
REENGENHARIA
Conforme já mencionado na seção 2.2, existem várias abordagens para tratar o
processo de reengenharia, que envolvem métodos de substituição, empacotamento,
refatoração e migração.
O termo reengenharia, tradicionalmente, é usado para o processo adaptação e
transformação

dos

componentes

funcionalidades originais.

legados

em

serviços,

preservando

suas
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Entretanto, conforme mencionado, o roteiro proposto parte das necessidades
de negócios atuais, sendo que o processo de engenharia reversa pode não ser
suficiente para atender a todos os requisitos de negócios, necessitando uma
complementação, com a inclusão de novas funcionalidades na forma de serviços,
que estendem as funcionalidades já existentes no legado. Portanto, o termo
reengenharia adotado neste trabalho combina o processo de reengenharia
tradicional, que envolve os métodos de substituição, empacotamento, refatoração e
migração, com a extensão de funcionalidades requeridas pelas novas demandas de
negócios.
2.10 Considerações Finais
Nesta seção foram apresentados as pesquisas correntes em reengenharia de
sistema voltadas para orientação a serviços, mostrando as técnicas utilizadas e
trabalhos correlatos que apoiam alguns dos conceitos e práticas que serão utilizados
neste trabalho, buscando relatar o estado da arte em relação a reengenharia de
legado.
Foram abordados, conceitos e técnicas de reengenharia entre os quais se
destacam os métodos MDA e o modelo Ferradura (Horseshoe), que podem ser
complementados com padrões de desenvolvimento para SOA.
Os atributos de qualidade de software estão baseados na ISO-9126.
Houve um destaque para os métodos e padrões para desenvolvimento
voltados para aplicações orientadas a serviços que apoiarão a escolha dos
componentes e modelos arquiteturais.
Foram também apresentadas técnicas que auxiliam no processo de
levantamento das metas de negócios, que suportarão o processo de prospecção das
informações de negócios.
Em relação aos métodos de desenvolvimento, dois métodos auxiliarão na
construção do modelo de referência SOA (apêndice B), que são o SOMA da IBM,
MAPOS proposto por Fugita (2009) e o método de associação proposto por Heuvel
(2004).
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O estudo de técnicas de combinação e associação foi feito para integrar as
abordagens top-down e bottom-up. Elas abordam conceitos de regras semânticas e
estruturais, métodos de correspondências e fatiamento de códigos.
Alguns termos e conceitos foram apresentados para auxiliar na especificação
do contexto deste trabalho.
Quanto à documentação que será utilizada durante este estudo, ela se apoia
nos padrões da UML, nas documentações de processo IDEF0 e nos padrões de
documentação de arquitetura proposto por Clements et al. (2007).
Este trabalho se apoiará nas várias técnicas, padrões e métodos expostos,
usando-os como referências para construção do roteiro proposto. Utilizando as
técnicas de metas de negócios para auxiliar no processo de identificação das metas
e diretrizes associados a motivação para o processo de reengenharia; as técnicas de
reengenharia no processo de extração de funcionalidades do legado; os métodos e
modelos de desenvolvimento como SOMA para auxiliar no processo de
especificação do ambiente SOA, usando os padrões arquiteturais, de projeto e de
serviços como boas práticas que ajudaram a compor em termos de qualidade o
roteiro proposto.
A técnica por Heuvel (Heuvel, 2004; Heuvel, 2007) é a que mais se aproxima
do roteiro proposto. Entretanto, no roteiro, o processo de associação com o legado
ocorre antes do processo de engenharia reversa. Outro ponto importante, no roteiro
usa-se o modelo de serviço e o modelo canônico para dirigir o processo de seleção
do legado em vez de algoritmos de associação usado por Heuvel. Um terceiro ponto,
no roteiro empregam-se técnicas de reengenharia no processo de adaptação, em
vez do conceito de adaptadores, somente. Outra diferença, no roteiro usa-se o
conceito de negócios proposto por Rosing (Rosing e Scheel, 2010) combinado com
o método IBM SOMA (Arsanjani et al., 2008) para o processo de geração dos
modelos de negócios, e no método de Heuvel este processo não está detalhado. Por
último, existe um teste de validação do serviço (SLT) gerado pelo legado, baseado
nos princípios de orientação a serviços no roteiro que não consta no processo de
Heuvel.
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3
3.1

APRESENTAÇÃO DO ROTEIRO
Considerações Iniciais
Este trabalho propõe uma forma de reutilizar os ativos existentes, ou seja, os

sistemas legados das organizações, aproveitando seus componentes, mas
adaptando-os e expondo-os como serviços em um ambiente distribuído, seguindo os
princípios de orientação a serviços (SOA). O estudo proposto está fundamentado
nos conceitos da MDA e ADM da OMG, consiste de um roteiro composto de
engenharia progressiva, engenharia reversa, finalizando com a associação e
adaptação dos componentes legados.
A fase da engenharia progressiva segue o modelo tradicional do processo
de MDA, partindo do modelo de processos (CIM) e transformando-o em um modelo
de serviços (PIM). Na fase de engenharia reversa inverte-se o processo, extraindose os candidatos a componentes de serviços, a partir dos componentes legados e
de seus respectivos dados, transformando-os em um PSM legado, para então
abstraí-los em um PIM legado. Na fase de adaptação os componentes legados
selecionados na engenharia reversa, são combinados, associados e adaptados, de
modo que possam ser transformados em serviços.
Antes de detalhar o roteiro, é fundamental definir o contexto e a arquitetura
proposta.
3.1.1 Contextualização da Aplicação do Roteiro
O objetivo desta seção é contextualizar a aplicabilidade deste roteiro.
O roteiro contempla somente as fases de modelagem de negócios, análise de
requisitos e a fase de projeto (design) de engenharia de software, mas não aborda
as fases de implementação, testes e implantação. Em relação aos conceitos da MDA
da OMG, adotou-se os modelos CIM, PIM e PSM descritos pela metodologia, além
de conceitos empregados na técnica ADM, detalhados na seção 2.3.2.2.
O roteiro proposto não se aplica a todos os sistemas legados, sua ênfase está
em

sistemas

que

utilizam

base

de

dados

relacionais

e

objetos

como

funções e procedimentos (stored procedures) hospedados nestas bases de dados.
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Este estudo está voltado particularmente para aplicações distribuídas, ou seja,
aplicações transacionais rodando em ambiente web (intranet ou internet) com
demandas por requisitos não funcionais como atributos de qualidade ligados à
funcionalidade (interoperabilidade), portabilidade (adaptabilidade) e manutenibilidade
(modificabilidade, testabilidade). Além disto, apesar de não estar na relação de
atributos de qualidade listados na ISO 9126-1:2003 (Abnt, 2003); outro fator
importante é a reusabilidade, que afeta positivamente a manutenibilidade e a
produtividade no desenvolvimento de novas aplicações.
O ambiente orientado a serviços apresenta extrema aderência com aplicações
transacionais baseadas em workflow (fluxo trabalho – processos, regras e
informações), devido à possibilidade de automação do processo. Usando técnicas
de BPM (Business Process Management) e linguagem BPEL (Business Process
Execution Language) para executar os processos e regras de negócios, este
ambiente proporciona facilidade de uso quanto às chamadas e acompanhamentos
dos serviços. Alguns exemplos: aprovação de pedido, autorização de pagamento,
requisição de compras, validação de crédito, gestão de mudanças etc.
Na seção 2.9 encontram-se termos e conceitos adotados neste roteiro.
3.1.2 Apresentação da Arquitetura Proposta
A solução arquitetural proposta é essencial para prover maior reusabilidade,
manutenibilidade e adaptabilidade. Uma das características do estilo arquitetural
SOA é o baixo acoplamento. Neste contexto, é importante que a arquitetura
proposta disponha seus componentes em camadas

de acordo com sua

granularidade, seguindo regras de desenvolvimento orientado a componentes. Este
procedimento facilita o processo de encapsular as lógicas de negócios nas camadas
mais altas, deixando as camadas mais baixas para os componentes com
granularidade mais fina e mais ligada à parte tecnológica.
Esta forma de abordagem segue preceitos propostos por vários autores, como
Thomas Erl (Erl, 2006,p.337), Willem-Jan van den Heuvel (Heuvel, 2007,p.56) e
métodos de desenvolvimento SOA, como IBM RUP SOMA (Arsanjani et al., 2008).
Na verdade, todos estes trabalhos se baseiam em conceitos de padrões
arquiteturais do modelo de camadas apresentado por Buschmann (Buschmann et
al., 2007,p.31-51) e demais padrões descritos na seção 2.5.
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As camadas da arquitetura proposta neste trabalho, conforme pode ser visto na
Figura 13, está dividido em:


Camada de Workflow de Negócio



Camada de Serviço de Negócio



Camada de Serviço de Aplicação



Camada de Serviço de Fachada

A camada de workflow de negócio possibilita que os processos de negócios
sejam detalhados em tarefas e pontos de decisão, seguindo um fluxo de processos,
que pode ser automatizado, usando um software de orquestração ou coreografia.
Normalmente, esta camada é utilizada quando existe a possibilidade de se
especificar um fluxo de atividades composto por processos e regras de negócios,
que podem ser visualizados e alterados pelos usuários de forma interativa.
Geralmente, emprega uma linguagem gráfica para representar este fluxo de
processos, como o BPMN (Business Process Modeling Notation) e uma linguagem
binária para executá-lo, como o BPEL (Business Process Execution Language).
A camada de serviço de negócio apresenta os serviços de granularidade mais
grossa

(coarse-grained services)

e

implementa

os

serviços

de

negócio

automatizando uma funcionalidade de negócios com suas respectivas políticas e
regras associadas. Apresenta como estrutura um conjunto de mensagens de
entrada, que são usadas como parâmetros de entrada pelo consumidor do serviços,
e um conjunto de mensagens de saída, que apresentam os resultados do serviço ao
consumidor. Encapsula a lógica das regras de negócios, exteriorizando somente
suas interfaces, que são as operações de entrada e saída. Como possui uma
granularidade grossa, seu nível de reuso é menor do que nas camadas inferiores.
A camada de serviço de aplicação ou camada de entidades apresenta um nível
de granularidade fina e concentra nas operações básicas de acesso a informação,
normalmente conhecidas como operações CRUD (create, read, update and delete),
ou seja, operações de manipulação: criação, leitura, inserção e eliminação. São
normalmente atividades ligadas a camadas de dados, e podem ser invocadas, ou
ajudar no processo de composição dos serviços das camadas superiores, tanto na
camada de workflow, quanto na camada de serviço de negócio.
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Figura 13 – Arquitetura Proposta

A camada de serviço de fachada funciona como uma camada de interface
entre o ambiente legado e o ambiente de serviço, mantendo o desacoplamento entre
estas camadas, que facilita o processo de manutenção e reuso. Esta camada
endereça chamadas para os adaptadores (wrappers), gerados para encapsular os
componentes legados, e atua também como uma camada de integração, pois muitas
vezes, as informações existentes nos legados estão pulverizadas e precisam ser
agrupadas, tanto para acesso como para manipulação.
Os demais componentes apresentados na figura representam os adaptadores
criados para isolar funções ou procedimentos existentes nos componentes legados,
sendo a última camada, o próprio legado, composta por sistemas existentes, tanto
desenvolvidos internamente (in-house applications), como adquiridos de empresas
de software por meio de pacotes de aplicações (COTS - Commercial off-the-shelf).
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3.1.3 Apresentação do Roteiro Proposto
O roteiro proposto é composto de quatro etapas ou grupos de atividades:
I.

Modelagem de Serviços a partir dos Requisitos de Negócios (top-down)

II.

Investigação e Análise do Legado (matching)

III.

Engenharia Reversa dos Componentes Legados (bottom-up)

IV.

Análise Comparativa (gap analysis)

Resumidamente, o roteiro proposto adota a abordagem top-down para levantar
os requisitos de negócios (engenharia progressiva), associada à abordagem bottomup para extrair as funcionalidades do legado (engenharia reversa), complementado
com uma atividade de mapeamento e associação (matching), que liga o modelo de
serviços aos componentes legados, e finaliza com uma análise comparativa (gap
analysis) para identificar os serviços que precisam ser desenvolvidos, pela falta de
existência de componentes legados que cumpram estas funcionalidades.
O diagrama da Figura 14 apresenta o fluxo de atividades do roteiro proposto
usando a modelagem IDEF0. O roteiro utiliza conceitos de metodologia MDA da
OMG, na etapa de atividades I, que envolve o processo de engenharia progressiva.
Seu principal objetivo é alinhar os requisitos de negócios atuais com o
desenvolvimento da nova aplicação. Divide-se nas seguintes atividades:


Geração do modelo de negócios



Geração do modelo de processos de negócios



Geração do modelo de serviços e modelo canônico de mensagens

Na etapa de atividades II, que recebe os modelos citados gerados pela etapa
anterior, faz-se uma inspeção do ambiente legado, com o objetivo de elencar os
candidatos a serviços, usando um processo de mapeamento e associação baseado
em análise semântica e estrutural.
Na etapa de atividades III, adota-se o processo de engenharia reversa, usando
os conceitos de metodologia MDA ADM da OMG. Seu objetivo é identificar as
adaptações necessárias para reusar os componentes legados, e gerar o modelo
lógico do legado para auxiliar a análise comparativa e a implementação dos
adaptadores. Divide-se nas seguintes atividades:

45



Adaptação dos Componentes Legados



Geração do Modelo Lógico do Legado

Finalizando, a etapa de atividades IV se concentra no processo de análise
comparativa, para identificar quais serviços serão utilizados a partir do legado, e
quais precisam ser desenvolvidos.

Figura 14 – Fluxo de Atividades do Roteiro Proposto

A Figura 15 apresenta o modelo referencial do roteiro proposto. Seu objetivo é
detalhar os principais componentes utilizados no roteiro proposto, mostrando seus
inter-relacionamentos e dependências, usando o diagrama UML.
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Figura 15 – Modelo Referencial do Roteiro Proposto
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3.2

Modelagem de Serviços a partir dos Requisitos de Negócios (“top-down”)
Esta etapa do processo, adota uma abordagem top-down, usando como base a

engenharia progressiva. Utiliza os conceitos da metodologia MDA para criação do
modelo de negócios (CIM – Computational Independent Model), derivando a partir
deste, o modelo de serviços (PIM – Platform Independent Model).
Esta etapa do processo está dividida nas seguintes atividades:


Geração do modelo de negócios



Geração do modelo de processos de negócios



Geração do modelo de serviços e modelo canônico de mensagens

3.2.1 Geração do Modelo de Negócios
A atividade começa com a identificação das metas e diretrizes de negócios
desejados pela organização junto aos interessados (stakeholders). Este processo
busca mapear as principais estratégias e áreas de interesse da organização, com o
foco nos objetivos traçados quanto à visão e à missão. A Figura 16 descreve os
principais passos deste mapeamento de processos, usando um formato UML. Iniciase pelo levantamento do plano estratégico, a partir das diretrizes e metas de
negócios. É feito o levantamento dos requisitos de negócios usando-se técnicas
para identificar os requisitos funcionais e não funcionais requeridos pelo
subprocesso, esta as técnicas estão descritas na seção 2.6.
Em seguida, gera-se um diagrama matricial do modelo de negócios, as linhas
representam os objetivos da organização: estratégico, tático ou operacional, e as
colunas indicam as áreas de interesse ou categorias de negócios (por exemplo:
administração, finanças, produto, produção, logística/compras, marketing/vendas,
serviços/pós-vendas). Nas interseções ou nos elementos matriciais, temos os
processos de negócios, que são agrupados gerando as áreas funcionais. Um
exemplo deste modelo de negócios pode ser visto na Figura 17.
Na sequência, estes processos de negócios são classificados em função de
sua importância para organização, como processos comuns ou “core” (núcleo
central), processos com diferencial competitivo ou processos operacionais. Esta
classificação é feita pela alta direção executiva da empresa e determina qual destes
processos devem ser priorizados, por gerar maior retorno para a organização.
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Figura 16 – Esquema Proposto para Geração do Modelo de Negócios

Em termos de Tecnologia da Informação (TI), serve para identificar os sistemas
comuns, estratégicos e não estratégicos da organização, auxiliando os comitês de TI
quanto à escolha dos projetos de sistemas de informação que devem ser
desenvolvidos internamente, ou aqueles que podem ser implantados por meio de
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pacotes comerciais, pois não geraram um diferencial competitivo, sendo assim, são
tratados como commodities ou produtos comuns de consumo. Reservando os
recursos internos de TI para os projetos globais, estratégicos e importantes,
normalmente, nesta ordem. A Tabela 1 apresenta um reprodução do que foi
explicado neste parágrafo.

Figura 17 – Modelo de Negócios da Indústria Automobilística gerado a partir do
Modelo Proposto por Mark von Rosing (Rosing et al., 2011)

Posteriormente,

os

processos

selecionados

são

decompostos

em

subprocessos. Estes subprocessos são detalhados e documentados usando o
diagrama IDEF0, para descrever suas atividades e seus fluxos de informações,
podendo ser mapeados em fluxo de atividades com regras de negócios, fluxo de
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dados e interfaces com outros sistemas. Isto serve como base para a geração do
modelo de processos de negócios, que será detalhado na próxima seção.

Tabela 1 – Classificação de Processos, Sistemas e Projetos de TI

Não é objeto deste estudo aprofundar-se neste processo de decomposição e
identificação dos subprocessos. Detalhes adicionais podem ser obtidos usando as
referências indicadas nas seções 2.6 e 2.7, como o modelo de componentes de
negócios (Rosing e Scheel, 2010) ou o método SOMA da IBM (Arsanjani et al.,
2008) respectivamente.
Concluindo, o modelo de negócios pode ser gerado tanto em âmbito
corporativo, como descrito anteriormente, quanto em âmbito departamental, focando
somente uma categoria de negócios ou área funcional.
3.2.2 Geração do Modelo de Processos de Negócios
Nesta atividade é feita a geração do modelo de processo de negócio, a partir
do modelo de negócios e dos requisitos funcionais e não funcionais levantados na
seção anterior. Os processos selecionados são decompostos em subprocessos,
podendo haver vários níveis de decomposição. Esta decomposição ocorrerá até o
subprocesso atingir um nível elementar ou atômico, isto é, o ponto em que ele não
pode ser mais dividido, pois uma nova decomposição descaracterizaria a existência
de processo. Este ponto delimita a granularidade do subprocesso de negócio. A
partir deste momento, o subprocesso estará preparado para ser descomposto em
serviços. Um exemplo desta decomposição está representado na Figura 18.
Os processos podem embutir regras, políticas, fluxos de atividades, estrutura
de dados, pontos de decisão, rotinas recursivas, merges, paralelismos, rotinas de
exceção etc. O levantamento destes elementos foram extraídos a partir da análise
de requisitos, e são documentados e validados usando diagramas UML,
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principalmente, os diagramas de casos de uso, de componentes e de atividades,
diagramas IDEF0 e linguagem gráfica BPMN.

Figura 18 – Decomposição do Processo de Gestão de Vendas / Pedidos

O subprocesso elementar pode ser decomposto em atividades, fluxo e regras
de negócios; quando está lógica puder ser retratado como um fluxo de trabalho
(workflow) existe a possibilidade de utilizar a linguagem BPMN. Pode-se,
posteriormente, automatizar este fluxo de trabalho, compilando o modelo gerado em
BPMN e transformando-o em um modelo binário em linguagem BPEL, que pode ser
orquestrado por um software de BPM. Em alguns casos, torna-se mais eficiente
utilizar diretamente a linguagem BPMN, em vez de utilizar o diagrama UML de
atividades, pois isto, agiliza o processo de mapeamento e validação de requisitos,
junto aos usuários, uma vez que a linguagem BPMN facilita a compreensão e o
dialogo com o grupo de interessados. Além disto, otimiza também o processo de
manutenção, uma vez que a inter-relação entre a linguagem de processo BPMN e a
linguagem de execução BPEL é direta, e garante obviamente a atualização dos
modelos de processos de negócios.
Um exemplo estratificado de um fluxo de trabalho é apresentado na Figura 19
(a visualização está prejudicada por ser uma imagem copiada diretamente da
ferramenta de desenvolvimento). Ele apresenta uma visão parcial de um processo
de negócios, escrito em linguagem BPMN.
Entretanto, nem todo sistema orientado a serviços requer uma orquestração;
sistemas transacionais, que não têm uma lógica baseada em fluxos de trabalhos,
podem acessar diretamente os serviços de negócios. Nestes casos, não existe a
necessidade da camada de workflow de negócios, razão pela qual, ela é opcional.
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Os processos que fazem uso do fluxo de trabalho são normalmente processos
submetidos a aprovação, validação ou acompanhamento. Normalmente, têm um
fluxo de trabalho apoiado por regras e políticas de negócios, que obrigam a tomada
de decisões para a continuidade do processo. A vantagem da linguagem BPMN está
na visualização desta atividades e regras, usando uma linguagem gráfica que
permite abstrair detalhes técnicos de implementação, torna o processo mais visual
para os usuários finais, facilitando a compreensão e a manutenção do mesmo. Além
disto, a documentação é mantida atualizada, pois o mesmo fluxo é usado para o
processo de implementação por meio do BPEL.

Figura 19 – Extrato de um processo de fluxo de trabalho (workflow) orquestrado

53

Como resultado desta atividade, temos a geração do modelo de processo de
negócios, identificando-se suas principais atividades, regras e políticas de negócios.
Este modelo de processo de negócios corresponde ao modelo PIM (MDA). Ele
revela informações como: atividades, atores, papéis, metas, políticas, regras,
restrições, fluxo de informações etc. Não está orientado a nenhuma plataforma de
implementação, segue ainda os padrões de um modelo conceitual, apresentando,
porém um nível de detalhe maior em relação ao modelo de negócios (CIM MDA) da
seção anterior.
3.2.3 Geração do Modelo de Serviços / Modelo Canônico de Mensagens
O processo de geração do modelo de serviços consiste em identificar os
serviços associados aos subprocessos ou processos de negócios que devem ser
executados para atender as funcionalidades requeridas, levantados na seção
anterior.
Inicia-se com uma avaliação dos subprocessos elementares, identificando as
funcionalidades que este subprocesso deve apresentar para satisfazer às
necessidades levantadas. Estas funcionalidades são decompostas em operações
com parâmetros de entrada e saída, normalmente, encapsulam uma lógica
processual, regra ou política de negócio. Devido a esta característica são chamados
serviços de negócio, e se acomodam na camada de serviço de negócio da
arquitetura proposta.
O processo para identificação dos serviços de negócios encontra-se
esquematizado na Figura 20. O exemplo mostra que a partir do processo de gestão
de pedido, que é decomposto em nove subprocessos – entre eles, os subprocessos
de validação de pedido e aprovação de crédito – faz-se uma decomposição de
funcionalidades. Usando o levantamento dos requisitos de negócios, mapeiam-se as
funcionalidades demandadas, resultando na escolha dos serviços listados (vide
detalhes na figura). Devem-se somente especificar os serviços que são relevantes
para o negócio em contexto, ou seja, somente o que será realmente usado, sem
fazer projeções futuras. Devido às suas características, os serviços de negócios
geralmente têm uma granularidade grossa, pois possuem operações complexas
sendo executadas em seu interior.
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Além dos processos, durante a fase de análise de requisitos, são identificados
as entidades de negócios. Baseados nas operações elementares de manipulação de
dados, ou operações CRUD (Create, Read, Update, Delete), que possibilitam a
criação, leitura, atualização e exclusão de instâncias destas entidades, são
originados os serviços de aplicação, que são serviços elementares com
granularidade fina, usados para acessar e persistir informações armazenadas nas
entidades de negócios. O serviço de aplicação participa na composição dos serviços
de negócios, e pode ser também chamado diretamente pelas camadas superiores:
de workflow, de serviço de negócio ou mesmo de apresentação. Sua principal
função é prover acesso aos dados, e devido à sua baixa granularidade, tem um alto
potencial de reuso. Exemplos deste tipo de serviço são: Create Order, Get Order,
Update Order, Delete Order, List Order e Search Order.

Figura 20 – Exemplo de geração do Modelo de Serviços para o processo de Gestão de
Pedidos
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Na sequência, os serviços são decompostos em atributos e operações,
identificados a partir da análise da estrutura de dados e das funcionalidades
requeridas para este serviço. Usando o modelo de domínio, inicia-se o agrupamento
destes atributos em entidades. Então, estuda-se os relacionamentos entre elas, criase um modelo de dados conceitual, que alimenta o modelo corporativo, o qual
engloba o conjunto de serviços existentes na organização, chamado de modelo
canônico de mensagens. O modelo canônico de mensagens se baseia nos
parâmetros de entrada, saída e erros oriundos das mensagens trocadas pelos
diversos serviços. Ele é composto por entidades, atributos, tipos de atributos e
regras de validação. Este modelo é importante para evitar múltiplas transformações
nas camadas de serviços, promover o reuso dos componentes e padronizar a
estrutura de dados das mensagens.
Além do modelo canônico, é recomendável usar um repositório de serviços,
que armazena informações detalhadas sobre os serviços existentes, como
informações sobre sua ontologia, seus metadados, seus contratos de serviços, seu
endereço dinâmico (usado pelo UDDI), seu provedor, seus consumidores, sua
tecnologia, informações de segurança, entre outras. Esta ferramenta auxiliará na
pesquisa semântica e na pesquisa estrutural, que serão descritas posteriormente,
usadas para alinhar o ambiente legado com o orientado a serviços. Adicionalmente,
auxilia na análise de impacto sobre solicitações de mudanças e no controle de
acesso à informação.
Os serviços possuem características semelhantes aos objetos, mas adicionam
aspectos de negócios ao seu conceito; assim como no caso dos objetos, os serviços
exteriorizam suas interfaces, escondendo sua lógica. Isto é feito por intermédio das
mensagens e operações. Suas mensagens funcionam como parâmetros de entrada
e saída, enquanto suas operações armazenam a lógica e as regras de negócios.
Para diminuir o acoplamento, criam-se contratos de serviços, que abstraem os
detalhes de implementação, tornando a arquitetura mais flexível e adaptável,
podendo, entretanto, gerar como efeito negativo, impacto no desempenho.
Quanto à nomenclatura, devem-se seguir regras semânticas, se possível, pois
isto auxilia na padronização e no reuso dos componentes de serviços. Além de
facilitar o processo de descoberta de serviços legados, que podem ser associados.
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Este processo corresponde ao modelo PSM (MDA), e já existe uma
preocupação em identificar aspectos ligados à plataforma de implementação que
será empregada, por exemplo, serviços web, com seus respectivos componentes:
XML, WSDL, XSL, SOAP/HTTP, RPC, mensagens síncronas ou assíncronas etc.
Além de alguns componentes arquiteturais, requeridos como atributos de qualidade,
levantados

durante

a

fase

de

análise

de

requisitos,

como

mediadores,

empacotadores, despachantes, enfim, componentes ou melhores práticas baseados
em padrões arquiteturais e de projetos focados em atender os requisitos não
funcionais e os princípios de orientação a serviços.
Não faz parte do escopo deste estudo, a escolha e o detalhamento da
especificação dos elementos arquiteturais e dos aspectos de segurança. Existe um
material em anexo, referenciado no apêndice B, que pode auxiliar neste processo,
em conjunto com os métodos SOMA e MAPOS, referenciados na seção 2.7.
3.3

Investigação / Análise do Legado (“matching”)
Este é um ponto capital do trabalho, diferentemente dos métodos tradicionais

que buscam reusar componentes legados, e fundamentam seus processos em
conceitos de reengenharia somente, ou seja, que partem para um processo de
engenharia reversa, complementado com engenharia progressiva, usando o
tradicional modelo ferradura, descrito na seção 2.3.2. Este roteiro propõe uma visão
distinta, partindo da engenharia progressiva, usa o processo de associação e
mapeamento, baseado em regras semânticas e estruturais, para inspecionar o
ambiente legado, e selecionar os candidatos a serviços. Aplicando somente depois,
os métodos de reengenharia.
O processo de comparação e associação, ou matching, pode ser categorizado
em: comparação estrutural, comparação semântica, comparação de metadados ou
comparação usando inteligência artificial. Estas técnicas podem ser aplicadas
isoladamente, ou se complementarem de forma serial ou paralela, vide seção 2.8.
Este trabalho usará um processo combinado, entre a comparação estrutural,
semântica e de metadados.
Analisando um processo de negócios, pode-se dividi-lo basicamente em dados
e funções lógicas. Considerando esta divisão, existem duas abordagens distintas: a
análise estrutural será aplicada aos dados, e a análise semântica às funções. Não
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quer dizer, entretanto, que a análise estrutural não possa ser aplicada para a
descoberta de funções e vice-versa. Este foi somente um critério adotado neste
roteiro para possibilitar a execução do experimento.
ANÁLISE ESTRUTURAL DE DADOS
Iniciando com a abordagem da análise estrutural, foca-se inicialmente nos
dados. A primeira triagem ocorre com a escolha das entidades de negócios mais
relevantes, que pode ser obtida a partir da análise de requisitos feita anteriormente.
A seguir, identifica-se no modelo canônico de mensagens, os atributos e
relacionamentos destas entidades de negócios selecionadas. Faz-se, então, uma
busca de dados no legado, para identificar informações que se aproximem desta
seleção. Esta comparação é feita entre o modelo canônico de mensagens e os
atributos das tabelas e visões do legado. Esta técnica pode ser potencializada se
forem usadas regras semânticas, que incluem sinônimos, homônimos, relação partetodo e relação generalização-especialização.
Na sequência, faz-se uma segunda comparação entre o metadado do modelo
canônico e o metadado do legado (conforme dito anteriormente, o legado, no
contexto deste estudo, utiliza base de dados relacionais). O objetivo é complementar
a primeira triagem, usando as informações obtidas anteriormente como ponto focal e
aprofundam-se nos estudos acerca das entidades adjacentes, por meio dos seus
relacionamentos. Este processo pode ser recursivo, produzindo várias iterações a
partir da retroalimentação advinda dos resultados anteriores. A partir dos resultados
obtidos, compara-se e complementa-se o processo de mapeamento do legado
contra o modelo canônico e o modelo de serviços. A completitude da associação ou
estagnação de combinações delimita o momento da interrupção da recursividade.
A aplicação das técnicas combinadas qualificam melhor o resultado obtido,
uma forma de incrementar esta análise, é aplicar inteligência artificial, usando regras
conhecidas de agrupamento, que possibilitam juntar as entidades em constelações
(clusters),

ou

seja,

agrupar

as

entidades

por

similaridades

usando

os

relacionamentos, quanto mais próximas maior a força do relacionamento, sendo
possível criar as constelações por assuntos, o que facilita o processo de análise.
Este efeito é obtido atribuindo-se pesos aos relacionamentos existentes entre as
entidades ou usando um coeficiente de similaridade que pode ser calculado com
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base em análise funcional. Entretanto, este item não faz parte deste estudo, e pode
ser considerado em trabalhos futuros.
Como resultado desta comparação, existe uma coletânea de dados relativa ao
legado que podem ser reusada, provendo um encapsulamento a estes componentes
e reutilizando as operações básicas CRUD (criação, leitura, atualização e exclusão)
existentes em classes, funções ou procedimentos do legado. Pode-se complementar
estas funcionalidades básicas, com algumas outras faltantes, como, por exemplo, a
função de busca (search). Estes serviços, gerados a partir do encapsulamento
destas tabelas e visões, correspondem normalmente aos serviços de fachada ou de
aplicação, por apresentarem baixa granularidade.
ANÁLISE SEMÂNTICA DAS FUNÇÕES
Além dos dados, outro componente importante que existe no ambiente legado
são as funções lógicas, compostas por objetos como: classes, procedimentos ou
funções. Entretanto, deve-se selecionar somente as funcionalidades ligadas aos
processos de negócios, desprezando-se outros objetos do legado ligados a
segurança, infraestrutura ou aspectos tecnológicos, concentrando-se somente nos
objetos que armazenam regras e políticas de negócios do ambiente legado. O
motivo para descartar os objetos de infraestrutura é para que seja focado os
requisitos de negócios ou requisitos funcionais nesta fase da análise.
O uso da semântica auxilia muito neste processo de associação entre o
ambiente de serviço e o ambiente legado, desde que as funcionalidades existentes
no legado e as operações de serviço tenham sido nomeadas usando termos
semânticos. O processo consiste em associar serviços e operações identificados no
modelo de serviço com as funções e procedimentos existentes no legado, por
aproximação semântica. Existem várias técnicas para geração de algoritmos
semânticos, conforme mencionado na seção 2.8, que podem ser empregadas.
O processo adotado neste roteiro está baseado na técnica semântica chamada
schema integration, que consiste na comparação dos nomes das operações,
mensagens de entradas e saídas dos serviços com os nomes das funções,
procedimentos e parâmetros de entrada e saída. Este processo busca identificar
similaridades entre os serviços identificados e os componentes legados existentes,
usando os modelos de metadados de serviços e do legado, respectivamente.
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Um fator que reduz consideravelmente a busca de funções lógicas é a escolha
inicial a partir de um conjunto pequeno de entidades de negócios utilizando o
resultado da análise estrutural, feita anteriormente. Neste caso, o universo de
comparação do legado se reduz drasticamente, simplificando a busca por funções e
procedimentos.
PROCESSO COMPLEMENTAR
Além das técnicas abordadas, não se deve deixar de usar o conhecimento
existente na organização, tanto em termos documentais, como em termos de
conhecimento humano. Primeiramente, acessam-se as documentações existentes
do legado, tanto as formais – manuais do usuário, documentação dos sistemas,
modelo de dados, diagramas etc. – quanto as informais – telas, relatórios e
documentações escritas junto ao código. Em paralelo, é importante coletar a visão
dos analistas de sistemas, dos usuários chaves e dos analistas de negócios para
identificar funcionalidades faltantes e validar as associações feitas pelas análises
anteriores.
GRAU DE ADERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS SOA
Esta atividade complementa as técnicas anteriores, busca validar os
componentes legados escolhidos, ou seja, os candidatos a serviços. Ocorre que
nem todos os componentes mapeados apresentam uma boa adequação para serem
transformados em serviços. Existem alguns testes que auxiliam na escolha dos
candidatos a serviços, que normalmente recebem o nome de SLT (Service Litmus
Test), ou seja, um “teste de validade de serviço” para verificar a aderência do
candidato a serviços quanto aos princípios de SOA. Alguns métodos, como o SOMA
da IBM, utilizam este tipo de teste (Arsanjani et al., 2008), apesar de considerarem
outros parâmetros para comparação.
O

processo

consiste

em

categorizar

os

componentes

selecionados

anteriormente, e mensurá-los quanto à possibilidade destes se transformarem em
serviços. Neste roteiro será adotado os princípios de SOA propostos por Thomas Erl
(Erl, 2006,p.291), pois eles determinam as características requeridas para um
serviço. Os princípios de SOA são:
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1. ter baixo acoplamento

2. prover reusabilidade

3. encapsular a lógica

4. permitir composição

5. não reter estado

6. poder ser descoberto

7. ser autônomo

8. padronizar contratos de interfaces

Usando a relação de candidatos a serviços, realiza-se uma avaliação quanto à
aderência a estes princípios. Com base nesta avaliação, atribui-se um grau de
aderência aos princípios SOA. Neste trabalho utiliza-se um critério simples, onde
cada princípio atendido é responsável por um ponto, portanto, a faixa de valores
variará de 1 a 8. Quanto mais alto o valor, mais adequado o candidato a serviço
estará para ser transformado em serviço.
Como já mencionado, é conveniente usar um repositório de serviços para
armazenar os metadados dos serviços e outras informações relativas à sua origem,
como o componente legado, nível de adaptação etc. Como nem sempre existe a
possibilidade de se utilizar um repositório, foi preparado um extrato de informações,
que auxilia no levantamento e na análise dos candidatos a serviços. Este extrato,
visto a seguir, é somente um exemplo, que pode ser adaptado e complementado
conforme a necessidade e a conveniência.

Componente
Legado

Descrição
Componente

Sistema
Legado

Tipo
Análise
Componente
Estrutural
(Procedure,
Potencial de
Função,
Reuso
Tabela, Visão,
(A-Alto,
Programa,
M-Médio,
Serviço)
B-Baixo)

Análise
Semântica
Potencial
de Reuso
(A-Alto,
M-Médio,
B-Baixo)

Grau de
Aderência
Princípios
SOA
(1 -8)
("Service
Litmus
Test")

Tabela 2 – Tabela de Candidatos a Serviço

3.4

Engenharia Reversa dos Componentes Legados (“bottom-up”)
Esta etapa consiste no processo de engenharia reversa dos componentes

legados, avaliando a adaptação requerida para adequar os componentes legados,
usando métodos de reengenharia como: empacotamento, refatoração, migração ou
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substituição, detalhados na seção 2.2. Posteriormente, preparar-se-á um modelo
lógico do legado para auxiliar no processo de implementação e análise comparativa
com os modelos oriundos da engenharia progressiva.
Esta etapa de atividades pode ser decomposta em:


Adaptação dos Componentes Legados



Geração do Modelo Lógico do Legado

3.4.1 Adaptação dos Componentes Legados
O processo de adaptação dos componentes legados determina quais
componentes serão reusados e quais serão redesenvolvidos, migrados ou
substituídos. Nesta seção será feita uma análise, escolhendo o método de
reengenharia a ser empregado. Esta atividade funciona como um PSM do legado
(MDA ADM) para o processo de engenharia reversa.
Um ponto importante a ser observado é o alinhamento ou a coincidência
existente entre as interfaces do componente legado e do serviço proposto. Se
houver um baixo alinhamento de parâmetros, indica a necessidade de uma
adaptação mais complexa. Sendo que uma das recomendações é não criar um
adaptador muito complexo, pois isto limita a interoperabilidade e a reusabilidade do
componente de serviço, sendo mais conveniente, em alguns casos, a refatoração ou
substituição completa do componente legado. Obviamente no caso inverso, quando
existe o alinhamento dos parâmetros entre as interfaces, o adaptador se torna mais
simples, e portanto, o método de empacotamento é o método mais adequado a ser
empregado.
O método de refatoração ou redesenvolvimento parcial ocorre quando o
processo de análise semântica e estrutural apresentou resultados baixos, mas existe
uma boa parte de regras e políticas de negócios que podem ser aproveitadas. Outro
caso, em que se pode empregar esta técnica, é quando existe uma parte interna do
componente legado desconhecida ou um pedaço de sua lógica é obscura, complexa
e mal documentada. Nestes casos opta-se por empacotar a lógica desconhecida,
separando

este

pedaço

do

restante

do

componente,

componentização e desacoplamento para ambos os ambientes.

propiciando

maior
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Quando existe a necessidade de usar o método de migração ou substituição,
em função da análise semântica e estrutural apresentarem fatores muito baixos,
opta-se pelo desenvolvimento de um novo serviço, o reuso do legado não se aplica
neste caso. O legado serve somente como referência para a reengenharia completa
do componente.
Há casos, também, em que a análise semântica apresenta uma boa aderência,
mas a análise estrutural dos parâmetros das interfaces não apresentam um bom
alinhamento. Então, opta-se por um processo de parametrização, que converte os
atributos de uma interface para outra, usando adaptadores mais complexos.
Na Figura 21, exemplifica-se os tipo de empacotamento, sendo que no caso do
“componente legado 2” houve a necessidade da criação de um adaptador complexo,
enquanto nos outros casos, optou-se por adaptadores simples.
Considerando os conceitos expostos acima, esta atividade pode ser
decomposta nos seguintes passos:
1. Escolher o método de reengenharia
2. Identificar o tipo de serviço
3. Associar os atributos de qualidade aos serviços
4. Identificar as operações e os parâmetros de entrada e saída

Figura 21 – Adaptadores de Componentes Legados
baseado em Heuvel (Heuvel, 2007,p.101)
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Conforme exposto, o grau de adaptação indica o tamanho e a complexidade da
alteração requerida para adaptar o componente legado. Considerando, então, este
grau de adaptação, faz-se uma avaliação técnica para identificar o método de
reengenharia mais adequado. Sintetizando o passo 1, se o legado tiver de passar
por poucas adaptações, exigindo somente um encapsulamento, o empacotamento
(wrapper) será o mais adequado. Se as mudanças forem maiores, poderá ser
necessária uma refatoração ou a criação de um adaptador complexo. No caso de
haver mudanças profundas, a migração e a substituição são as mais recomendadas,
indicando que haverá a necessidade do desenvolvimento de um novo serviço, não
ocorrendo o aproveitamento, neste caso, do componente legado.
Referente ao passo 2, classifica-se o serviço de acordo com seu tipo: serviços
de negócio, serviços de aplicação e serviços de fachada (Erl, 2006,p.337-346). Os
serviços de negócios (business services) apresentam um granularidade mais grossa
(coarse-grained) e estão hospedados nas camadas superiores da arquitetura,
próximas a camada de apresentação ou camada GUI (Graphical User Interface). Os
serviços de aplicação (application services) encapsulam uma lógica mais simples,
tratam as operações básicas de acesso às entidades, tem maior reusabilidade
devido sua granularidade fina (fine-grained) e ocupam as camadas intermediárias.
Finalmente, nas camadas inferiores existem os adaptadores, que funcionam como
interfaces entre o legado e o ambiente orientado a serviços. Estes adaptadores são
encapsulados para serem consumidos como serviços, usando uma interface
padronizada, por exemplo WSDL. Estes encapsulamentos padronizados são
conhecidas como serviços de fachada. Um exemplo esquemático do que foi descrito
pode ser visto na Figura 13 – Arquitetura Proposta.
Em relação ao passo 3, os atributos de qualidade, que foram levantados na
fase de requisitos, devem ser tratados como requisitos não funcionais. Eles são
expressos de uma forma padronizada para evitar redundâncias e dar maior clareza.
Neste trabalho adotou-se a ISO9126-3, que avalia aspectos de qualidade interna e
externa do software (ABNT, 2003). A Figura 22 apresenta um modelo conceitual,
que auxilia no processo de coleta dos atributos de qualidade em um ambiente
orientado a serviços. Os atributos de qualidade fundamentam a escolha da
arquitetura de software que será adotada, apoiando na especificação dos
componentes de infraestrutura e arquiteturais. Neste estudo não houve um
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aprofundamento na escolha deste modelo arquitetural, entretanto no apêndice B,
existe uma coletânea de boas práticas, modelo referencial SOA, que auxiliam neste
processo de escolha dos componentes arquiteturais.
Finalizando com o passo 4, identificam-se as operações de todos os serviços,
bem como seus parâmetros de entrada e saída. Quanto maior o número de
operações, maior sua granularidade e menor sua reusabilidade. Normalmente, optase por serviços de granularidade alta nas camadas superiores (serviços de
negócios) e por serviços com um granularidade fina nas camadas inferiores
(serviços de aplicação e fachada) para aumentar o reuso. Por outro lado, uma
granularidade maior favorece o desempenho, além de simplificar o entendimento dos
serviços por parte das áreas de negócios. Considerando-se estes fatores, define-se
o nível de granularidade dos serviços em função dos fatores de reuso e de
desempenho esperados.
Concluindo,

como

resultado

desta

atividade,

são

gerados

uma

complementação das tabelas de serviços, bem como um detalhamento de suas
respectivas operações de serviços.
A Tabela de Serviços complementada e a Tabela Operações de Serviços estão
detalhadas abaixo:

Serviço

Descrição
do
Serviço

Componente
Legado
Reusado
(se houver)

Tipo de Serviço
(AS-application
service,
BS-business
service,
FS-facade
service)

Método de
Engenharia
(Eempacotamento,
M-migração,
R-refatoração,
S-substituição)

Grau de
Adaptação
(A-Alta,
M-Média,
B-Baixa)

Atributo
de
Qualidade
Requerido
(ISO
9126-1)

Tabela 3 – Tabela de Serviços

Serviço

Tipo de
Operação

Operação

Parâmetros de Entrada

Parâmetros de Saída

Tabela 4 – Tabela de Operações de Serviços
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Figura 22 – Modelo Conceitual de Atributos de Qualidade no ambiente SOA

3.4.2 Geração do Modelo Lógico do Legado
O processo de geração do modelo do legado é relativamente simples, consiste
em modelar os componentes de legados escolhidos com seus respectivos
adaptadores, usando diagramas UML de componentes e classes e empregando as
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técnicas propostas pela ADM ou pelo modelo ferradura, apresentados na seção
2.3.2.
Os modelo lógico do legado deve apresentar uma correlação com o modelo de
serviço e o modelo canônico propostos na seção 3.2.3. Este correlação indica a
quantidade de serviços que podem ser atendidos, mesmo que parcialmente, pelas
funcionalidades existentes no legado, e será objeto de estudo na próxima seção, de
análise comparativa.
Este modelo funciona com o modelo PIM do legado (MDA ADM) e irá auxiliar a
análise comparativa, e posteriormente, a especificação e implementação destes
serviços nas próximas fases de desenvolvimento.
3.5

Análise Comparativa (“Gap Analysis”)
O processo de análise comparativa se dá em dois níveis: no nível de processos

e no nível de serviços. Usando os modelos gerados anteriormente, temos os
modelos PIM e PSM, tanto do ambiente de serviços, quanto do ambiente do legado.
Esta comparação se faz para identificar pontos do processo e serviços que não
foram atendidos, ou seja, não tenham correspondência no legado, e em
consequência disto, precisam ser desenvolvidos completamente. Existem casos, em
que o alinhamento é parcial, e foram abordados na seção anterior, para os quais
podem-se necessitar o desenvolvimento de serviços complementares ou a inclusão
de adaptadores complexos guiados por parâmetros.
Como o uso deste roteiro não se restringe a um único projeto, à proporção que
novos projetos apliquem este mesmo roteiro de maneira contínua, espera-se que o
reuso passe a ocorrer também com os serviços já existentes. Sendo assim, esta
análise comparativa pode também prover indicadores de reuso dos serviços,
avaliando com isto o retorno proporcionado pelo uso do roteiro e o seu impacto na
produtividade de desenvolvimento de novas aplicações.
3.6

Considerações Finais
Nesta seção 3 foi apresentada a proposta de um roteiro para desenvolvimento

de aplicações orientadas a serviços integrado com a reengenharia de componentes
legados usando MDA. O roteiro foi elaborado buscando reutilizar os ativos existentes
no ambiente legado, estendendo suas características para que possam ser
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consumidos em um ambiente orientado a serviços, mas resguardando a
possibilidade de adaptações necessárias para se manter alinhado com os requisitos
de negócios.
O roteiro proposto utiliza técnicas e boas práticas elencadas na seção 2, além
disto procurou-se manter compatibilidade com métodos de desenvolvimento
orientados a serviços, estendendo a aplicabilidade destes processos.
Este estudo foi realizado considerando alguns contextos, como por exemplo, a
restrição do ambiente legado (ambiente com banco de dados relacional). Entretanto,
alguns conceitos e processos utilizados neste roteiro podem ser estendidos para
outros ambientes, porém, isto pode requerer a realização de estudos de casos ou
experimentos complementares para avaliar sua aplicabilidade em outros contextos.
No processo de associação e combinação adotou-se regras semânticas e
estruturais combinadas, que podem ser complementadas com outras técnicas, como
o uso de inteligência artificial e o emprego de algoritmos para refinar o processo de
combinação. O exemplo empregado pode ser complementado e melhorado também
com o uso de outras técnicas de associação (vide seção 2.8). Há casos restritivos,
também, quando não existe uma correspondência semântica entre a funcionalidade
e seu nome, isto ocorre, às vezes por razões de segurança, nestes casos, precisase empregar outras técnicas para identificar as funções intrínsecas no legado.
Em termos de escopo, o roteiro se propõe a atender as fase de análise de
negócios, requisitos e projeto de serviços. Com relação à parte de projeto
arquitetural, pode-se encontrar um material de referência no apêndice B, que auxilia
no processo de especificação da arquitetura SOA.
Com o intuito de facilitar o entendimento do processo como um todo, a Figura
23 apresenta os diagramas do modelo conceitual e de atividades do roteiro de forma
resumida, provendo uma visão holística do processo.
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Figura 23 – Modelo Conceitual e de Atividades do Roteiro (Resumo)
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4

APLICAÇÃO DO ROTEIRO
Esta seção descreve a aplicação prática do roteiro proposto na seção 3, por

meio do uso de experimento que possibilite promover a evolução tecnológica de
componentes legados para serviços, associando-os às metas de negócios, métodos
de reengenharia e princípios de orientação a serviços.
A escolha do experimento aborda um caso real de um empresa que atua no
ramo automobilístico. Os exemplos abordados envolvem sistemas legados das
áreas de vendas, serviços e engenharia de segurança / meio ambiente. Os
exemplos se relacionam a projetos reais que estão em desenvolvimento ou foram
implantados recentemente, fazendo uso das técnicas propostas por este roteiro.
Os trabalhos ligados ao experimento começaram com a definição do modelo de
governança de SOA para a organização, o treinamento dos analistas de sistemas e
a definição do modelo arquitetural SOA, seguido da preparação da infraestrutura de
serviços, máquinas virtuais e instalação de software básicos. Houve a escolha dos
projetos pilotos ligados às áreas citadas, que serão mencionados em maiores
detalhes, posteriormente. Na verdade, este experimento iniciou o desenvolvimento
de aplicações orientadas a serviços na organização, gerando importantes
aprendizados a todos os envolvidos no processo.
4.1

Estabelecimento de Contexto
A definição do escopo é fundamental para estabelecer as limitações e

condições usadas para a prática do experimento do roteiro, ressaltando que a
aplicação deste roteiro em outros contextos podem apresentar resultados distintos
aos obtidos.
Contexto do Experimento
Alguns aspectos referenciados no contexto deste roteiro já foram préestabelecidos nas considerações iniciais do roteiro, outras serão indicadas em
função das áreas de negócios e dos projetos escolhidos.
Os contextos oriundos do próprio roteiro são:
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Neste estudo, os sistemas legados não são sistemas muito antigos, são
aplicações que usam base de dados relacionais tem suas regras de
negócios

armazenadas

em

funções

e

procedimentos

(stored

procedures);


As aplicações SOA seguem padrões arquiteturais e são voltadas para
ambientes distribuídos, apresentando melhor aderência em aplicações
transacionais ou aplicações baseadas em fluxo de processo ou trabalho
(workflow);



SOA é um estilo arquitetural, que pode ser implementado usando várias
tecnologias;

nestes

experimentos,

usa-se

serviços

web

com

SOAP/HTTP;


Serviço é um componente que se comunica por mensagens e encapsula
uma lógica, podendo armazenar uma funcionalidade de negócios, uma
operação básica de acesso aos dados ou uma interface com outros
componentes. Neste trabalho, os serviços serão classificados de acordo
com este critério em: BS – serviços de negócios, AS – serviços de
aplicação e FS – serviços de fachada respectivamente;



A abordagem adotada chamada de “matching”, combina as abordagens
top-down para identificação dos requisitos com bottom-up para reuso do
legado usando um processo de associação para correlacioná-las.



O termo reengenharia adotado, combina o processo de reengenharia
tradicional, que envolve os métodos de empacotamento, refatoração e
migração, com a extensão de funcionalidades requeridas pelas novas
demandas de negócios.

Objetos Usados no Experimento
A escolha dos pilotos foi dividida em dois exemplos, um ligado à área de
Recursos Humanos e Serviços, que envolve o departamento de engenharia de
segurança, meio ambiente e medicina do trabalho; e outro, ligado à área Comercial,
que envolve os concessionários e sistemas das áreas de contratos de serviços,
garantia e revisões. A razão da escolha de dois exemplos para aplicar o roteiro é
que um dos casos envolve o desenvolvimento de uma nova aplicação e o outro está
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relacionado ao processo de manutenção de sistemas. Com isto, espera-se aplicar,
analisar e validar o roteiro, tanto para novas aplicações, quanto para manutenções
em sistemas existentes.
No primeiro caso, houve uma solicitação para reformular o sistema existente,
adicionando novas funcionalidades, aumentando a visibilidade destes com a
inclusão de um fluxo de processos visual (workflow) contendo regras e políticas de
negócios,

além de

novos

atributos

de

qualidade

ligados

à

usabilidade,

manutenibilidade e reusabilidade.
No segundo caso, existiam vários sistemas legados da área de vendas, que
possuíam informações importantes para os concessionários, mas devido às
restrições de segurança e de tecnologia, não compartilhavam estas informações
com os sistemas dos concessionários; a meta definida foi identificar as informações
existentes nos sistemas legados, que podiam ser compartilhadas, e desenvolver
serviços para prover estes encapsulamentos.
Os exemplos foram escolhidos por estarem dentro dos contextos de análise e
estudo requeridos pelo roteiro proposto. Além de representarem uma oportunidade
de estruturar o processo de desenvolvimento de aplicações orientadas a serviço
dentro da organização, usando métodos para seleção dos candidatos a serviços,
aplicando técnicas de reengenharia para reusar o legado e empregando regras de
associação para inter-relacionar os componentes de serviços e do legado. Estes
experimentos planejam avaliar a viabilidade da aplicação do roteiro considerando o
contexto estabelecido.
4.1.1 Descrição do Contexto - Projeto de Desenvolvimento - RH/Serviços
Visão Geral
Este é um projeto de desenvolvimento de uma nova aplicação. Ele está ligado
a Recursos Humanos (RH) e Serviços, é composto por doze módulos, encontra-se
em andamento, sendo que somente dois módulos farão parte do escopo deste
estudo, o módulo de alteração do layout industrial (SEMMA-P27) e o módulo de
controle de acidentes (SEMMA-AcidentesDesvios). O primeiro consiste na
implementação de um fluxo de aprovação para mudanças nos layouts industriais,
que precisam ser aprovados pelas áreas de engenharia de segurança, meio
ambiente e saúde ocupacional. O segundo faz um controle de acidentes, desvios e
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incidentes reportados no chão de fábrica, envolve também as áreas de engenharia
de segurança e meio ambiente. O sistema legado atual precisa ser modernizado em
suas funcionalidades para atender os novos requisitos de negócios e mudar de
plataforma tecnológica, de cliente/servidor para web.
Ambiente Legado
O sistema legado atual está usando uma plataforma cliente-servidor, foi
desenvolvido usando Oracle Forms 4.5 & Reports 2.5, utiliza banco de dados Oracle
10g em um ambiente HP/UX, e tem interfaces com aplicações de Recursos
Humanos. Seus principais usuários estão localizados internamente, na área
industrial, de engenharia de segurança e de meio ambiente. O sistema atual está
esquematizado em um diagrama de componentes, que pode ser visto na Figura 24.
Motivação de Negócio
O sistema atual precisa ser remodelado e modernizado para atender aos
requisitos de negócios usando os componentes existentes que puderem ser
reaproveitados, para preservar os investimentos feitos no legado. A evolução do
sistema afeta os requisitos não funcionais como usabilidade, modificabilidade
(principalmente a manutenibilidade) e deve permitir o reuso dos serviços em
módulos futuros (reusabilidade).
Quanto aos requisitos funcionais, estes precisam ser estendidos para atender
às demandas requeridas pelas normas de qualidade, meio ambiente, saúde e
segurança ocupacional regidas pelas certificações ISO 9001 - Qualidade, ISO 14001
– Meio Ambiente e OHSAS 18001 – Saúde e Segurança Ocupacional
respectivamente. O sistema tem aproximadamente dez anos e não atende mais os
requisitos exigidos, pois não rastreia o processo de aprovação de mudanças nas
fábricas, não monitora o uso de produtos químicos controlados, não controla os
acidentes pessoais e materiais, portanto, não satisfaz às normas de segurança, de
qualidade e de meio ambiente, entre outras necessidades.
Principais Diretrizes de Negócios
Na área de engenharia de segurança, o foco é reduzir o tempo de
desenvolvimento de novas funcionalidades no futuro, ter um fluxo de aprovação
visual que possa ser definido e mantido pelas áreas de negócios, ser fácil de operar,
ser possível rastrear o processo de aprovação, monitorar as aprovações pendentes,
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ter relatórios gerenciais e melhorar a aparência visual focando na usabilidade. A
área médica objetiva ter um controle sobre a exposição ao uso de produtos químicos
controlados, que deve estar associada à ficha médica do colaborador para controle e
assegurar o uso de equipamento proteção individual adequado. O principal objetivo
é controlar e monitorar os acidentes, desvios e incidentes ocorridos nas áreas
industriais; deve-se também analisar e propor ações de melhoria, acompanhando-as
e medindo-as quanto à sua eficácia.

Figura 24 – Diagrama da Aplicação SCAP – Engenharia de Segurança

4.1.2 Descrição do Contexto - Projeto de Manutenção - Concessionários
Visão Geral
Este é um projeto de manutenção, que envolve um sistema de gestão de
concessionário, que precisa ser complementado com novas funcionalidades
oriundas dos sistemas legados da montadora. A escolha de um projeto de
manutenção para compor o experimento se deve ao fato de que, na realidade, a
maioria dos projetos existentes na organização não partem do zero. Ao invés da
construção de novas aplicações completas, normalmente, o que existem são
melhorias nas aplicações existentes. Conforme já discorrido, nas premissas do
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roteiro, o termo legado adotado neste estudo se refere a aplicações existentes, não
necessariamente aplicações antigas que rodam em mainframes. Considerando este
contexto, a proposta no caso 2, é partir de uma aplicação existente e estender suas
funcionalidades com a inclusão de novas interfaces com outras aplicações
existentes.
Em termos de aplicação, pode-se dizer que é um ERP (Enterprise Resource
Plan) do concessionário ou, como é mais conhecida, um sistema de gestão do
concessionário DMS (Dealer Management System). Ela suporta a gestão comercial
e financeira dos concessionários, provendo módulos de gestão de vendas de peças
e produtos, gestão de ordem de serviços, gestão financeira, contábil e fiscal. Esta
aplicação, entretanto, necessita ser complementada com informações existentes no
legado da montadora como informações de garantia, contratos de manutenção,
revisões etc. A solicitação de manutenção consiste em identificar quais destas
informações estão autorizadas a ser compartilhadas com os concessionários,
garantindo a privacidade dos dados por casa e compartilhando-as em forma de
serviços web, porém reusando componentes legados existentes.
Ambiente Legado
Na verdade, os concessionários usam diferentes aplicações DMS para gestão
de seus negócios, portanto, a solução precisa interoperável e adaptável a vários
softwares. Quanto aos servidores, algumas destas aplicações DMS estão
hospedadas nos servidores da montadora em questão, enquanto outras encontramse nos servidores locais dos próprios concessionários, ou seja, temos uma
heterogeneidade de ambientes. Em termos de comunicação, como estas aplicações
trocam informações entre os concessionários e a montadora, elas se encontram
alojadas em uma área da DMZ, dentro de uma extranet, ou seja, uma internet
privada protegida por VPN, requerendo algumas preocupações em relação à
segurança de acesso à informação. Por esse motivo, foi escolhida a solução de
interfacear as aplicações usando serviços web dentro de um ambiente orientado a
serviços.
Para efeito de experimento, uma das aplicações DMS, que é acessada por
cerca de oitenta e cinco por cento dos concessionários, de propriedade da
montadora, foi eleita para ser usada como base dos testes aplicados neste roteiro.
Ela utiliza o ambiente web, foi desenvolvida com o software Ensemble da
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InterSystems e usa uma base de dados orientada a objetos chamada Caché da
Intersystems. Na outra ponta, do lado da montadora, onde os serviços estarão
expostos para serem consumidos pelos concessionário, a plataforma tecnológica é
distinta: usa como base de dados Oracle 10g, e tem as regras de negócios
hospedadas no ambiente legado em procedimentos e funções desenvolvidos em
PL/SQL.
Uma visão geral da arquitetura desta aplicação pode ser vista na Figura 25.
Motivação de Negócio
Conforme foi dito, existe a necessidade de algumas funcionalidades existentes
no legado da montadora serem compartilhadas com os concessionários; estas
informações são de interesse comum. As aplicações DMS dos concessionários
usam aplicativos distintos e estão localizadas em diferentes plataformas. Os
sistemas da montadora estão alojados sobre vários aplicativos das áreas de
negócio. O compartilhamento de informação não pode afetar o ambiente da
montadora,

a

coexistência

precisa

ser

harmônica

entre

os

ambientes.

Principalmente, alguns atributos de qualidade como interoperabilidade, segurança
de acesso, manutenibilidade, portabilidade e coexistência são esperados.
Principais Diretrizes de Negócios
Detalhando um pouco mais, o objetivo é ter acesso às informações específicas
armazenadas nos sistemas da montadora, mas que são de interesse comum aos
concessionários, como contratos de reparo e manutenção, pagamento de garantias,
campanha de peças, informações do produto, acompanhamento de pedidos,
informações sobre revisões, manutenções de veículos, venda de veículos usados,
entre outras. Estes itens serão discutidos nas próximas seções.
A demanda partiu dos concessionários que reclamavam a falta de algumas
informações que eram vitais para a operação de seus negócios. Obviamente,
algumas informações existentes nas montadoras têm caráter reservado e não
podem ser compartilhadas. Portanto, este processo demandou uma ampla
discussão com os responsáveis pelas informações, antes que fosse viabilizada a
exposição destes dados.
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Figura 25 – Diagrama da Aplicação de Gestão dos Concessionários (DMS)

4.2

Execução do Experimento

4.2.1 Modelagem de Serviços a partir dos Requisitos de Negócios
Esta etapa do roteiro está dividida nas seguintes atividades:


Geração do modelo de negócios



Geração do modelo de processos de negócios



Geração do modelo de serviços e modelo canônico de mensagens

4.2.1.1 Geração de Modelo de Negócios
A atividade começa com a identificação das metas e diretrizes de negócios
desejados pela organização. O processo pode ter vários níveis de abstração,
começa no nível corporativo, passando para o nível departamental, para as áreas e
assim sucessivamente. O objetivo da modelagem de negócios é entender em
detalhes os requisitos funcionais e não funcionais demandados pelos interessados.
A Figura 16 descreve de forma visual o processo de modelagem de negócios,
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seguindo as orientações da seção 3.2.1. Parte-se do modelo corporativo mostrado
na Figura 17, escolhe-se a categoria de negócio, e posteriormente, o processo de
negócio que se deseja estudar, conforme definido pelas áreas de negócios. A seguir,
detalha-se o modelo de negócios em nível departamental, aprofundando a análise
dos processos de negócios escolhidos.
No nosso experimento, tomaremos como base, por exemplo, o caso 1 de RH e
Serviços. Os processos de negócios escolhidos do modelo corporativo de negócios
são Gestão de Recursos Humanos e Aspectos de Segurança / Meio Ambiente /
Saúde, conforme visto na Figura 26.

Figura 26 – Modelo de Negócios da Indústria Automobilística

Baseado em Fonte: (Rosing et al., 2011)

Na sequência, faz-se o modelo de negócios no âmbito departamental, para
identificar subprocessos de negócios dentro das diversas áreas, que serão
priorizados. Isto é feito elencando novamente aqueles subprocessos, conforme a
classificação em subprocessos de negócios em “core”, competitivo ou operacional,
vide Tabela 1. Conforme mencionado anteriormente, em termos de TI, os sistemas
que suportarão estes processos são classificados em sistemas comuns, sistemas
estratégicos ou sistemas não estratégicos. Um exemplo de um modelo de negócios
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departamental, relativo ao caso 1, está detalhado na Figura 27. O foco neste caso,
está

relacionado

com a

subcategoria de

negócios “Administração”,

mais

especificamente com os subprocessos de negócios de “engenharia de segurança /
proteção contra incêndios”, “controle ambiental” e “medicina do trabalho”.
O principal problema encontrado para a construção do modelo de negócios
corporativos é conciliar as diferentes visões das áreas de negócios, pois estas
possuem níveis de maturidades distintos e poucos conhecimentos de modelagem de
processos. Conseguir envolver as pessoas importantes da organização na validação
do modelo é outro grande desafio devido às suas agendas atribuladas.
O maior benefício é ter um plano estratégico alinhado com os processo de
negócios, e consequentemente, o plano de TI da organização. Os analistas de
negócio e os usuários-chave existentes na organização são fundamentais no início
para compor as diferentes áreas, e posteriormente, validar com os altos executivos.

Figura 27 – Modelo de Negócios de RH / Serviços (Caso 1)

Baseado em Fonte: (Rosing et al., 2011)
4.2.1.2 Geração do Modelo de Processos de Negócios
A partir dos subprocessos escolhidos, é feito um modelo de processos de
negócios, ou simplesmente, modelo de processos, para detalhar os módulos e
atividades existentes no processos, por meio dos quais serão escolhidos e definidos,

79

os módulos que serão automatizados e qual a prioridade de implantação de cada
um, no contexto do projeto.
O diagrama de processos normalmente segue o modelo de diagramas IDEF0,
representando as atividades existentes e os fluxos trocados de informações entre
elas, ou usando o diagrama UML de atividades. Entretanto, no caso de SOA, podese detalhar o processo de negócio, usando a linguagem BPMN, pois isto agiliza o
processo de mapeamento de atividades e validação dos requisitos, uma vez que
esta linguagem pode ser automatizada.
Um exemplo do mapeamento de processos pode ser visto Figura 28, seu
objetivo é apresentar as principais interfaces previstas entre os sistemas legados da
organização e os módulos da nova aplicação orientada a serviços. O diagrama
também foi utilizado para priorizar a sequência de desenvolvimento dos módulos. Os
sistemas ou módulos legados estão representados no diagrama em cinza, enquanto
os módulos da nova aplicação, considerados neste experimento, estão em vermelho
claro e as prioridades de desenvolvimento de cada módulo estão indicadas com um
triangulo em vermelho com sua respectiva numeração. Conforme pode ser visto, o
projeto completo envolve onze módulos.
Este projeto encontra-se me andamento, sendo que somente o módulo um foi
implementado em produção. Quanto à escolha dos módulos, esta decisão foi
tomada durante uma reunião com todos os interessados. Quanto à priorização, ela
foi feita seguindo a definição dos requisitos de negócios levantada na fase de
análise de requisitos. Referente às interfaces entre o legado e os módulos da nova
aplicação, elas foram representadas de forma simbólica, mas não contemplam todas
as interfaces com os sistemas legados, somente a principais interfaces foram
representadas. Alguns módulos, como o módulo 2 e 3, são compostos por um
conjunto de três diferentes módulos, sendo um principal e duas extensões, conforme
pode ser visto na figura. Os módulos envolvidos neste experimento são o Módulo de
Layout Industrial (módulo 1) e o Módulo de Desvios (módulo 2).
Um exemplo parcial do diagrama BPMN referente ao Módulo de Layout
Industrial, pode ser visto na Figura 29. O uso desta linguagem foi importante na
visualização, junto aos usuários, dos fluxos de processo, atividades, regras e
políticas de negócio, auxiliando também os analistas na especificação dos fluxos das
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mensagens e das interfaces os sistemas legados. No exemplo exposto não foi
mostrado o mapeamento total, pois este é muito extenso.
Um ponto observado durante o experimento quanto ao uso da abordagem topdown, é que ela apresenta uma excelente adequação quando empregada no
desenvolvimento de novas aplicações. Isto se deve à dinâmica do processo de
levantamento dos processos de negócios e de requisitos, que usa técnicas de
mapeamento que buscam ter uma visão completa da área de negócio em questão.

Figura 28 – Diagrama de Componentes – Projeto RH / Serviços (Caso 1)
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Figura 29 – Diagrama BPMN – Módulo de Layout Industrial (Módulo 1 – Caso 1)

Entretanto, como na maioria dos casos, as solicitações de projetos de sistemas
não demandam o desenvolvimento de aplicações a partir do zero. Na verdade, elas
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solicitam complementações às aplicações já existentes, com novas funcionalidades
ou módulos para atender às novas demandas de negócios. Neste contexto, o caso 2
tem uma relevância importante neste experimento, pois constata-se que o modelo de
negócios e o modelo de processos demandariam um tempo considerável para serem
feitos, sendo que a maior parte do processo já está automatizado, servindo mais
como uma documentação do sistema atual, do que como um artefato para um novo
desenvolvimento. Sendo assim, o detalhamento dos processos de negócios usando
os modelos anteriores, pode não ser efetivo. Uma alternativa encontrada durante o
experimento foi utilizar o modelo de dados, pois na essência o que se procura é a
inclusão

de

novas informações

às

aplicações existentes.

Partindo

deste

pressuposto, seguiu-se uma avaliação quanto às necessidades demandadas pelos
concessionários. As informações requeridas eram referentes a contratos de reparo e
manutenção, pagamento de garantias, campanha de peças, informações do produto,
informações sobre revisões, manutenções de veículos e informações sobre veículos
usados. O resultado deste levantamento originou o modelo conceitual apresentado
na Figura 30.
Ao longo do experimento foram constatados alguns problemas, como a falta de
conhecimento quanto ao mapeamento de processos e fluxos de trabalho. Isto
requereu que fossem feitos treinamentos junto aos usuários e reuniões para
discussões do modelo de processos. A ferramenta de BPMN também obrigou a
explicações e detalhamento quanto às suas nomenclaturas e símbolos. O
interessante é que isto gerou um aculturamento dos usuários, e uma facilidade maior
para validar e discutir requisitos com os analistas, já que o processo se tornou visual,
e principalmente, foi percebido pelos interessados o benefício de ter os processos
apresentados desta forma interativa, ao invés de ter as lógicas de negócios,
simplesmente, encapsuladas em códigos inacessíveis aos usuários finais. A partir
deste ponto, os próprios usuários chaves e os analistas de negócio passaram a usar
a ferramenta para o processo de mapeamento, antes de envolver a área de TI.
Outro benéfico observado, é que o modelo conceitual de classes usado no
projeto de manutenção do sistema de concessionário delimitou o escopo da
manutenção de sistemas, indicando as informações que seriam compartilhadas,
funcionando como um modelo de processo. Serviu, também, como ferramenta de
validação de requisitos, pois estas informações passaram por uma análise criteriosa
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com as áreas de negócios da montadora, evitando a divulgação de informações
confidenciais e preservando a premissa de privacidade entre os próprios
concessionários.

Figura 30 – Modelo Conceitual da Complementação do DMS (Caso 2)

4.2.1.3 Geração do Modelo de Serviços / Modelo Canônico de Mensagens
Modelo de Serviços
A geração do modelo de serviços corresponde a PSM (MDA) por apresentar
uma associação com uma plataforma específica. No caso deste experimento, a
tecnologia escolhida foi serviços web baseado em SOAP com documento literal
(XML). O modelo de serviço é composto por serviços de negócios, serviços de
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aplicação e serviços de fachada, conforme apresentado anteriormente. A ênfase
maior nesta atividade são os serviços de negócio por sua proximidade com os
processos de negócio.
O uso da linguagem BPMN facilitou o processo de identificação e especificação
dos serviços, por já estar focado na decomposição do processo em atividades, que
podem ser transformadas em serviços. Um exemplo de um fluxo de atividades
(workflow) está descrito na Figura 29. Os serviços podem ser identificados
facilmente, inclusive com o detalhamento das mensagens trocadas entre diferentes
camadas, incluindo a camada de apresentação (GUI – Graphical User Interface).
Após a identificação do serviços, especifica-se as operações e suas mensagens com
os parâmetros de entrada / saída e sua lógica encapsulada. Quanto maior o número
de funcionalidades encapsuladas, maior a granularidade destes serviços; isto pode
interferir negativamente na reusabilidade. Na Tabela 5, apresenta-se uma amostra
de alguns serviços de negócio gerados pelos experimentos avaliados.
#

Projeto
1 RH/Serviços
2 DMS Manutenção
3 DMS Manutenção
4 DMS Manutenção
5 RH/Serviços
6 RH/Serviços
7 RH/Serviços
8 DMS Manutenção
9 DMS Manutenção

Serviço
CreateEsmaDocumentAttachmentBSv1
GetMaintenanceContractBSv1
GetUsedProductProcessBSv1
ListAfterSalesCampaignBSv1
ListEsmaDocumentActionBSv1
ListEsmaDocumentAttachmentBSv1
ListEsmaDocumentCommentBSv1
ListProductRevisionBSv1
ListRepairBSv1

TP
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS

Tabela 5 – Relação de Serviços de Negócios referenciados no Experimento

Um exemplo de especificação do serviço é apresentado usando a linguagem
WSDL (Figura 31) e o modelo XSD (Figura 32), com o detalhamento das operações
e mensagens respectivamente. Na Figura 32, à esquerda, está a mensagem de
entrada, e à direita, encontram-se as mensagens de saída e dois exemplos de
mensagens de erros.
O roteiro proposto auxiliou muito na qualidade dos serviços de negócios, pois
com o uso do processo progressivo de decomposição usando modelos, houve uma
transparência e um entendimento por parte dos usuários de cada etapa, e o roteiro
foi aculturando as pessoas quanto ao conceito de trabalhar com foco e perspectiva
distintos, ora o foco estava no negócio, ora no processo, ora no serviço. Como este
trabalho foi iterativo, isto foi maturando os modelos e passando segurança aos
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nossos usuários. A ponto de melhorar os próprios processos de negócios após o
mapeamento.

Figura 31 – WDSL do serviço GetMaintanceContractBSv1

Figura 32 – XSD do serviço GetMaintanceContractBSv1

Um problema detectado que não estava detalhado no roteiro foi a falta de um
modelo de governança de SOA. Ao longo do experimento, sentiu-se a necessidade
de haver uma definição de papéis e responsabilidades; padronização de
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nomenclatura e termos; controle de versões; controle de acesso à informação (em
âmbito de serviço ou operação); ter um repositório de serviços; treinamento em
SOA.
Modelo Canônico de Mensagens
O modelo canônico de mensagens é constituído pelo conjunto de parâmetros
de entrada e saída das mensagens, que são consolidados em entidades. Sua
função é evitar múltiplas transformações nas camadas de serviços, fazendo reuso
dos serviços já existentes e padronizando as interfaces das mensagens. O modelo
canônico é construído usando o modelo de domínio ou modelo conceitual de dados,
com o agrupamento dos parâmetros oriundos das mensagens em entidades
canônicas. As regras de orientação a objetos para criação de supertipos e subtipos
são aplicadas usando o conceito de generalização e especialização. Um exemplo
desta modelagem está demonstrado na Figura 33, pode-se ver que o veículo é
subtipo de produto, portanto herda as propriedades deste, complementado com
atributos adicionais próprios, inclusive o motor, que quando vendido isoladamente
também é um produto, mas quando faz parte de um veículo, é somente um
componente.
Este processo de estrutura de dados garante que as mensagens sigam um
padrão, e principalmente, que os serviços sejam reusados. Esta é a função básica
do modelo canônico, pois o reuso evita que haja vários serviços semelhantes
fazendo funções similares.
O modelo canônico de mensagens evolui a cada novo desenvolvimento ou
manutenção de sistemas, com a inclusão de novas entidades e atributos, oriundos
das mensagens dos novos serviços. Com isto, cria-se um conceito corporativo do
modelo canônico, possibilitando avaliações de análise de impacto quanto for
necessário a manutenção de algum serviço existente.
Os benefícios principais do modelo canônico elencados acima sofrem um
contraponto. O principal problema ou risco do modelo canônico é o mesmo que
ocorre com os modelos de dados corporativos, uma alteração pode gerar um grande
impacto em vários objetos, se este não for modelado corretamente, ou tiver de ser
complementado devido uma mudança de negócios. Uma forma de mitigar este
problema é adotar o conceito de gestão de configuração, ou seja, fazer um controle
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de versão dos serviços e das entidades do modelo canônico, de forma que seja
possível a alteração de um serviço ou de uma entidade canônica, sem afetar os
serviços já existentes, podendo com isto, haver um planejamento para que estas
mudança sejam inclusas no ciclo de vida das aplicações, quando surgirem
manutenções que propiciem a inclusão destas alterações, evitando assim o efeito
cascata, que impactaria várias áreas de negócio, pois demandaria uma alteração
maciça para alinhar dos serviços e suas respectivas mensagens simultaneamente.

Figura 33 – Exemplo parcial do Modelo Canônico de Mensagens

88

Entretanto, esta solução também apresenta algumas restrições. A criação de
versões de serviços deve ser controlada e administrada, pois se for feita de forma
indiscriminada, ocorrerá um aumento exponencial na complexidade de gestão e na
segurança de acesso a estes serviços. Existem alguns trabalhos que tratam deste
assunto com detalhes adicionais (Lublinsky, 2007; Erl, 2009a,p.286-291).
Com o modelo de serviços e o modelo canônico definido, parte-se para uma
inspeção do legado para avaliar possíveis componentes existentes no legado que
podem ser transformados e reusados como serviços.
4.2.2 Investigação / Análise do Legado (“matching”)
O processo de associação do legado com o ambiente de serviços, se pauta por
uma combinação de regras semânticas e estruturais, aliados ao conhecimento
existente da organização e uma validação da escolha dos candidatos a serviços.
Existem inúmeras formas e maneiras de promover esta combinação entre o
modelo de serviços e o legado. Esta é uma limitação deste roteiro, pois a escolha de
uma técnica ou sequência delas, não indica que esta é a melhor abordagem; para
que isto fosse possível, necessitaria haver várias simulações e definições de
contextos para ter algo conclusivo em relação a melhor abordagem.
Análise Estrutural
No roteiro em contexto adotou-se uma forma, não excluindo a existência de
outras formas melhores de associação. Começa-se pela análise estrutural, usando o
modelo de processo, de serviço e o canônico, gerado nas seções anteriores,
identificam-se o principal processo de negócio e as entidades dominantes no modelo
canônico, que são entidades que irradiam sua influência sobre as demais entidades.
Esta técnica é conhecida como fatiamento ou corte de códigos (code slicing), vide
seção 2.8. A razão desta escolha é que estes objetos, por serem capitais ao
processo de negócio levantado, concentram as principais áreas de interesse a
serem pesquisadas. Um exemplo, considerando o modelo conceitual da Figura 30,
as entidades mais relevantes deste modelo são “product” e “vehicle”, em torno delas
giram as demais entidades. Portanto, a atividade de associação, parte destas
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entidades para fazer uma busca no legado, de tabelas ou visões que contenham
dados equivalentes ou similares, que possam ser associados a estas entidades.
Uma vez identificados os objetos envolvidos, parte-se para uma validação dos
atributos requeridos contra os atributos existentes, considerando suas estruturas,
como tipo (numérico, string, double etc.) e a similaridade do conteúdo das
informações. Outros aspectos podem ser levantados também, como a identificação
de várias fontes do legado associadas (exemplo: vários cadastros de produtos), a
facilidade de extração destas informações, a existência de classes ou procedimentos
prontos que facilitem a criação de interfaces com estes objetos etc.
Na segunda fase da análise estrutural, expande-se este processo para os
objetos adjacentes, usando as informações existentes nos metadados por meio dos
relacionamentos existentes com outras tabelas e visões, ampliando-se o horizonte
de busca e comparação. Um problema identificado no experimento é que as
entidades dominantes têm uma grande quantidade de relacionamentos com outros
objetos na base legada, requerendo a colocação de filtros por contexto de negócios,
tipo de objetos ou atribuindo pesos aos relacionamentos. A análise semântica pode
ser empregada nesta fase para auxiliar no processo de construção dos filtros, e a
inteligência artificial de redes neurais pode ser aplicada, usando os pesos dos
relacionamentos, para a descoberta dos agrupamentos ou constelações (clusters).
Neste

experimento,

o

processo

usado

foi

simples.

Utilizando

os

relacionamentos existentes na base de dados do legado, a análise se restringiu
somente a identificar as tabelas diretamente relacionadas com as tabelas principais,
considerando somente um nível de profundidade. Apesar de simples, apresentou
uma boa eficácia, 63% dos atributos puderam ser identificados. O processo é
iterativo. Se nem todas as informações forem obtidas na primeira triagem, este
processo pode ser repetido por várias vezes, focando em entidades diferentes, que
não foram cobertas na triagem inicial. Por exemplo, os contratos de serviço
(“maintenance contract”), que apesar de estarem relacionados com produto e
veículo, têm um sistema próprio para tratar suas regras de negócios, razão pela
qual, não foram identificados inicialmente.
Também pode acontecer que algumas entidades do modelo conceitual fiquem
sem correspondência com o legado; neste caso, elas devem ser indicadas como
“sem correspondência” no campo relacionado com o componente legado (Tabela 6).
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Análise Semântica
Concluído a fase da análise estrutural, parte-se para a fase da análise
semântica, buscando funcionalidades do legado que se aproximem com as
desejadas no modelo de serviços. A comparação ocorre pela aproximação
semântica entre os nomes das operações de serviço com as interfaces dos
procedimentos e das funções existentes na base de dados. O foco inicial parte do
mesmo critério adotado na análise estrutural. Utilizando as entidades principais,
descobre-se as tabelas associadas no legado, e aplica-se uma análise nos
metadados do legado na busca de funções (functions), pacotes (packages) ou
procedimentos (stored procedures) que referenciem estas tabelas principais.
Repete-se este procedimento, para que sejam cobertas outras tabelas que
ficaram fora do contexto da triagem inicial da análise semântica. Na sequência, fazse uma comparação estrutural entre os parâmetros das mensagens com os
parâmetros

das

interfaces

dos

componentes

legados

selecionados.

Esta

comparação é feita manualmente. A comparação estrutural deve levar em
consideração, como na análise estrutural, o tipo (numérico, string, double etc.) e a
similaridade de informação.
Uma limitação deste processo de associação semântica é que ele é baseado
em nomes de funções, atributos, entidades etc. Isto representa um problema: se as
funções e procedimentos do legado usarem termos dissociados de suas reais
funcionalidades, a pesquisa semântica fica sem valia.
Outros procedimentos adotados
Não se deve desprezar o conhecimento existente na organização. Por isto, é
fundamental a consulta aos analistas de sistemas e usuários-chaves relativo aos
sistemas legados envolvidos, para se certificar de que a associação entre os
componentes tenha sido bem executada, e também, para descobrir funcionalidades
que não tinham sido contempladas anteriormente. Além disto, a documentação do
legado existente também é importante.
Finalizando, aplica-se o SLT (service litmus test) para validar a escolha do
candidato a serviços quanto aos princípios SOA. Esta parte do experimento foi muito
interessante, pois alguns serviços foram decompostos e divididos após a aplicação
destes testes, principalmente para prover maior reuso.
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Na Tabela 6 encontra-se um exemplo de alguns candidatos a serviços
selecionados pelo processo de associação / combinação.

Componente Legado

Descrição
Componente

Sistema
Legado

Informações
de Contrato
de
par_contract_information
Arms
Manutenção
de um
Veículo
Informações
de Revisão
par_revision_information
Arms
de Veículo
Programada
Campanhas
prr_campaigns
Vigentes não Revisions
Executadas
Informações
de Revisão
prr_revision_information
Revisions
de Veículo
Executada
Número de
reparos
pws_repair_information
Swal
executados
no Veículo
Número de
Cadastro do
fud_process_number
Used
Veículo
Usado

Tipo
Componente
(Procedure,
Função,
Tabela,
Visão,
Programa,
Serviço)

Análise
Estrutural
Potencial
de Reuso
(A-Alto,
MMédio,
B-Baixo)

Grau de
Análise
Aderência
Semântica
Princípios
Potencial
SOA
de Reuso
(1 -8)
(A-Alto,
("Service
M-Médio,
Litmus
B-Baixo)
Test")

Procedure

A

M

7

Procedure

A

M

7

Procedure

A

A

6

Procedure

A

A

6

Procedure

A

M

5

Função

A

M

5

Tabela 6 – Tabela Resumida de Candidatos a Serviços

Avaliação de Resultados da Associação / Combinação
Como a importância desta atividade para o roteiro é alta, pois se trata de um
diferencial em relação aos métodos existentes, é recomendável fazer uma avaliação
parcial dos resultados obtidos.
Algumas análises podem ser feitas. Por exemplo, este processo de associação
/ combinação poderia ter sido empregado após a atividade de engenharia reversa;
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no caso do roteiro, isto foi feito antes. A razão é que ele auxilia no processo de
seleção do legado, evitando a necessidade de fazer reengenharia de componentes
legados sem relevâncias para o contexto. Em contrapartida, pode-se argumentar
que foi feito o “matching” contra uma gama maior de componentes legados, porém,
isto foi mitigado com a escolha das entidades principais. Esta pode ser uma restrição
quando houver uma gama maior de entidades capitais, como ocorre em casos de
desenvolvimento de aplicações mais complexas.
Pode haver também questionamentos sobre a sequência

usada na

combinação, ou mesmo sobre as limitações por utilizar os metadados como base
para estas pesquisas. Este é principal motivo que levou à escolha do legado
centrado em base de dados relacionais, pois estas possuem metadados. Esta é uma
limitação importante deste roteiro proposto, e precisa ser resolvida para estender
para outros tipos de legado.
Quanto aos benefícios observados, o processo de associação auxiliou na
identificação e escolha dos componentes legados. Um exemplo que ilustra isto
ocorreu em um caso que afetou diretamente a escolha do componente legado que
seria empacotado. Precisava-se de informações relativas ao produto; a tendência
natural seria ir até o legado e localizar a tabela de produtos, entretanto, neste caso
ocorreu que, em vez de utilizar diretamente a tabela de produtos do legado,
percebeu-se que seria melhor utilizar as informações de produtos produzidas para o
CRM, pois os dados já estavam agrupados no formato esperado.
Quanto às melhorias, este processo de combinação e associação dependeu de
atividades manuais. A maior parte do trabalho desenvolvido nesta seção usou um
procedimento manual ou semiautomático, com o uso de queries desenvolvidos em
SQL para explorar e comparar as informações dos metadados. Existe, portanto, a
possibilidade de automatizar o processo de comparação das análises estrutural e
semântica, como o uso de inteligência artificial para geração de constelações
(clusters) na análise estrutural; inclusão de sinônimos, homônimos e termos
similares na comparação semântica; e usar critérios de pesquisas a objetos internos,
dentro dos códigos, não guiadas por nomes, mas por funcionalidades.
4.2.3 Engenharia Reversa dos Componentes Legados
Esta etapa do roteiro está dividida em:
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Adaptação dos Componentes Legados



Geração do Modelo Lógico do Legado

4.2.3.1 Adaptação dos Componentes Legados
O processo de adaptação seleciona o método de engenharia mais adequado a
ser aplicado ao candidato a serviço selecionado, identifica os tipos de serviços e
associa os atributos de qualidade, que auxiliaram na escolha da arquitetura de
software.
Esta atividade pode ser decomposta nos seguintes passos:
1. Escolher o método de reengenharia
2. Identificar o tipo de serviço
3. Associar os atributos de qualidade aos serviços
4. Identificar as operações e os parâmetros de entrada e saída
Durante o experimento, no processo de escolha do método de reengenharia,
apesar de haver quatro opções – empacotamento, refatoração, migração e
substituição – usaram-se somente dois deles, o empacotamento e a refatoração.
Observa-se que se o componente do legado apresentasse um alinhamento
com o serviço em termos estruturais, o empacotamento era a melhor prática a ser
empregada. Caso contrário, recomenda-se criar um adaptador intermediário, que foi
descrito no roteiro como adaptador complexo (vide Figura 21), que serve como um
componente intermediário entre o legado e o serviço. Isto evita a criação de serviços
de fachada com granularidades altas nas camadas inferiores da arquitetura SOA, e
também reduz a complexidade das mensagens, que afetaria negativamente o
desempenho e a segurança de acesso a informações.
No experimento, os tipos de serviço usados foram os serviços de negócios
(BS) e os serviços de fachada (FS), principalmente. No roteiro proposto foram
definidos os serviços de aplicação (AS) que atenderiam as funções básicas CRUD.
Entretanto, foi observado no experimento que os serviços de aplicação se
assemelhavam aos serviços de fachada, criando uma camada adicional que não
agregava valor, sendo assim, os serviços de aplicação foram reavaliados. Sua
necessidade se restringiu aos casos de consolidação de entidades dispersas, ou
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seja, várias fontes que implementam a mesma entidade, por exemplo, quando
existem vários cadastros clientes dispersos por várias aplicações legadas, é
conveniente haver uma consolidação antes, tanto para acessar como para atualizar
estes cadastros. Sendo assim, o serviço de aplicação (AS) ficou restrito a este fim,
de consolidação e atualização de fontes dispersas.
Serviço
GetMaintenanceContractFSArm
sv1
ListNextRevisionPreventiveFSAr
msv1
ListProductRevisionProgramme
dFSArmsv1
SendEmailFSFlashv1
GetCollaboratorFSHrv1
ListCostCenterFSHrv1
ListOrganizationManagerFSHrv
1
ListOrganizationUnitByAccessF
SHrv1
ListOrganizationUnitFSHrv1
ListOrganizationUnitManagerFS
Hrv1
ListBpmTaskFSIntaliov1
ListAfterSalesCampaignFSRevis
ionsv1
ListProductRevisionExecutedFS
Revisionsv1
ListProductRevisionFSRevisions
v1
ListUnexecutedCampaignFSRev
isionsv1
ListUnexecutedCampaingFSRev
isionsv1

TP

Legado

Adaptador

FS

Arms

pit_get_contract_information

FS

Arms

pit_list_programmed_revision

FS
FS
FS
FS

Arms
Flash
Hr
Hr

pit_list_programmed_revision
pfs_messenger.send_soa
GetCollaboratorDAO
ListCostCenterDAO

FS

Hr

ListOrganizationManagerDAO

FS
FS

Hr
Hr

ListOrganizationUnitByAccessDAO
ListOrganizationUnitDAO

FS
FS

Hr
Intalio

ListOrganizationUnitManagerDAO
ListBpmTaskDAO

FS

Revisions pit_list_AfterSales_campaign

FS
AS

Revisions pit_list_executed_revision
listProductRevisionProgrammed /
Revisions listProductRevisionExecuted

FS

Revisions pit_list_programmed_revision

FS

GetProductBusFSScobv1

FS

GetProductEngineFSScobv1

FS

GetProductFSScobv1

FS

GetProductTruckFSScobv1
GetDeliveryRevisionFSSwalv1
ListPreviousRepairFSSwalv1
ListRepairFSSwalv1
GetUsedProductProcessFSUsed
v1

FS
FS
FS
FS

Revisions pit_list_programmed_revision
pit_product_information.get_product
Scob
_detail
pit_product_information.get_product
Scob
_detail
pit_product_information.get_product
Scob
_detail
pit_product_information.get_product
Scob
_detail
Swal
pit_get_delivery_rev_date
Swal
pit_get_repair_information
Swal
pit_list_repair_information

FS

Used

pit_get_used_product_process

Tabela 7 – Tabela Serviços do Legado com Adaptadores
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Outro ponto observado no experimento se refere ao controle de acesso às
operações. Devido a limitações técnicas, não foi possível restringir os acessos aos
dados em nível de operação, somente em nível de serviço, obrigando a criação de
serviços com operações únicas. Espera-se que futuramente esta limitação técnica
possa ser resolvida para evitar serviços com granularidade muito fina, podendo
existir serviços de fachada com mais de uma operação.
4.2.3.2 Geração do Modelo Lógico do Legado
O processo de geração do modelo lógico do legado modela os componentes
do legado com os seus respectivos adaptadores, que serão transformados em
serviços. Ele auxilia o processo de documentação das interfaces e do modelo de
serviços, principalmente para os serviços de fachada.
No experimento, observou-se que as próprias ferramentas de desenvolvimento,
podem armazenar estes modelos, mas o ideal seria que estas informações fossem
registradas em repositório de serviços e fossem gerados diagramas UML .
O repositório de serviços é uma ferramenta útil para fazer uma análise de
impacto quando os serviços precisam sofrer algum tipo de alteração para adequação
de negócio. Além disto, pode funcionar um “registry”, ou seja, um local para registrar
o serviço de forma que este possa ser chamado dinamicamente.
4.2.4 Análise Comparativa
O processo de análise comparativa visa identificar os hiatos que não foram
atendidos nos processos de negócios e modelo de serviços, ou seja, os serviços que
não encontraram correspondência com um componente de legado, e precisam ser
desenvolvidos completamente.
No experimento, observou-se que existem casos em que os processos e os
serviços são atendidos parcialmente, ou seja, existem algumas funcionalidades no
legado que podem ser reusadas, mas devem ser adaptadas ou complementadas.
Isto ocorre basicamente por dois motivos: devido ao componente do legado ter
muitas funcionalidades precisando ser desmembrado, ou devido à existência de
requisitos novos levantados que o componente legado não atende. Neste último
caso, pode-se optar pelo desenvolvimento de um serviço complementar, que fará
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composição com o componente legado para atender a funcionalidade de negócio,
podendo inclusive ser consumido pelo próprio legado para complementá-lo.
O processo de análise comparativa apontou que os serviços de negócios
precisaram ser desenvolvidos inicialmente, pois trabalham nas camadas superiores
da arquitetura, chamando os serviços de fachada. Os serviços de negócios não
acessam o legado diretamente, usam os serviços de fachada como interfaces,
portanto, o legado está vinculado a estes últimos. Entretanto, a medida que novos
desenvolvimentos ou manutenções ocorrem, o fator de reuso dos serviços de
negócios também aumenta. Isto pode ser visto na Tabela 8, na qual são
demonstrados as aplicações de vários experimentos sucessivos, incluindo o caso 1
(SEMMA-P27/AcidentesDesvios) e o caso 2 (DMS). Neste quadro, observa-se, que
a medida que novos projetos ou módulos, relativos ao mesmo assunto, são
desenvolvidos, o fator de reuso e a produtividade aumentam. Por exemplo,
considerando o projeto “SEMMA”, observa-se que existe uma parte comum, que
inicialmente não apresentou reuso, por ter sido criada a partir do zero. A seguir,
nota-se que o módulo “SEMMA-P27” apresentou 41% de reuso, e posteriormente o
módulo

“SEMMA-AcidentesDesvios”

obteve

60%

de

reuso.

O

mesmo

comportamento pode ser constatado no caso dos módulos “Fiscal” (0%) e “Limite de
Aprovação” (50%), que são assuntos interligados. Conclui-se, que a medida que a
base de conhecimento aumenta, incrementa-se também o fator de reuso.
Em relação aos serviços de fachada houve um total de 93 (noventa e três)
serviços desenvolvidos, sendo que 27 (vinte e sete) deles puderem ser
reaproveitados com a adaptação de componentes do legado, ou seja, 29% de reuso
do legado, incluindo os dois casos estudados, vide Tabela 9. Pode parecer um
índice baixo, porém, um dos projetos escolhidos no experimento, era uma nova
aplicação em uma área que não dispunha de sistema legado, anteriormente (caso 1
– SEMMA P27/AcidentesDesvios), razão pela qual o fator de reuso não foi grande,
mesmo assim, ele atingiu 22%. Se for considerado, entretanto, somente o caso 2
(DMS), o projeto de manutenção do sistema dos concessionários, o reuso do legado
alcançou 100%, apesar de ter havido a necessidade de se criar alguns adaptadores
complexos. Nota-se, todavia, uma diferença entre os valores totais apresentados no
quadro geral e a soma dos casos 1 e 2 relatados na Tabela 9. Isto se deve aos
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outros casos executados, mas que não foram relatados como experimentos deste
trabalho, como os módulos “Fiscal” e “Limite de Aprovação”.

SOA - Serviços por Assuntos de Projetos
Serviços
Data de execução do Projetos
GetAttachmentBSv1
GetCollaboratorBSv1
GetITSystemBSv1
GetITSystemCollaboratorMenuOptionBSv1
ListBpmTaskBSv1
ListCostCenterBSv1
ListOrganizationUnitBSv1
SendEmailBSv1
ListCollaboratorBSv1
ListOrganizationManagerBSv1
ListOrganizationUnitManagerBSv1
CreateEsmaDocumentAttachmentBSv1
ListEsmaDocumentAttachmentBSv1
ListEsmaSettingDetailBSv1
ListEsmaSettingTypeBSv1
DeleteEsmaP27CharacterizationBSv1
DeleteEsmaSettingBSv1
DeleteEsmaSettingDetailBSv1
GetEsmaP27BSv1
ListEsmaDocumentActionBSv1
ListEsmaDocumentCommentBSv1
ListEsmaP27CharacterizationBSv1
ListEsmaSettingBSv1
ListOrganizationUnitByAccessBSv1
SaveEsmaP27BSv1
SaveEsmaSettingBSv1
SaveEsmaSettingDetailBSv1
GetDeliveryRevisionBSv1
GetMaintenanceContractBSv1
GetProductBSv1
GetProductBusBSv1
GetProductDeliveryRevisionBSv1
GetProductEngineBSv1
GetProductTruckBSv1
GetUsedProductProcessBSv1
ListAfterSalesCampaignBSv1
ListNextRevisionPreventiveBSv1
ListPreviousRepairBSv1
ListProductOrderSpecificationBSv1
ListProductRevisionBSv1
ListRepairBSv1
ListUnexecutedCampaignBSv1
GetInvestigationOfAccidentMaterialDamageBSv1
ListInvestigationOfAccidentActionBSv1
ListInvestigationOfAccidentEvaluationBSv1
ListInvestigationOfAccidentHierarchyBSv1
ListInvestigationOfAccidentOrganizationUnitBSv1
ListInvestigationOfAccidentPersonBSv1
ListInvestigationOfAccidentSchedulingBSv1
SaveInvestigationOfAccidentMaterialDamageBSv1
CreateFiscalMaterialDocumentBSv1
GetLegalMaterialInvoiceBSv2
GetApprovalLimitRestrictionBSv1
CreateApprovalProcessLogBSv1
CreateApprovalLogBSv1
UpdateApprovalProcessLogBSv1
Novo
Reusado
TOTAL
FATOR DE REUSO

SEMMA Limite de
Acidentes
Fiscal
Aprovação
Desvios
(Visa)
2011-Jul 2011-Jul 2011-Ago 2011-Set 2012-Fev 2012-Mar
Novo
Reusado
Reusado
Novo
Reusado
Reusado
Reusado
Novo
Reusado
Reusado
Novo
Reusado
Reusado
Novo
Reusado
Reusado
Reusado
Novo
Reusado
Reusado
Novo
Reusado
Reusado
Novo
Reusado
Reusado
Reusado
Novo
Reusado
Novo
Reusado
Reusado
Novo
Reusado
Novo
Reusado
Novo
Reusado
Novo
Reusado
Novo
Reusado
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
56
11
16
15
8
2
4
27
0
11
0
12
0
4
83
11
27
15
20
2
8
33%
0%
41%
0%
60%
0%
50%

Total

Geral

SEMMA P27

DMS

Tabela 8 – Tabela Estatística de Reuso de Serviços de Negócios
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GERAL
Novo
Reusado
Total

#
66
27
93

%
71%
29%
100%

CASO 1 - DESENVOLV. DE APLICAÇÃO (P27/AcidentesDesvios)
Novo
Reusado
Total

#
39
11
50

%
78%
22%
100%

CASO 2 - MANUTENÇÃO DE APLICAÇÃO (DMS)
Novo
Reusado
Total

#
0
16
16

%
0%
100%
100%

CASO 1 + CASO 2
Novo
Reusado
Total

#
39
27
66

%
59%
41%
100%

Tabela 9 – Tabelas Estatísticas de Reuso de Componentes do Legado
(Serviços de Fachada)

4.3

Avaliação dos Resultados
O roteiro dividiu-se em quatro partes. A primeira fase, referente à engenharia

progressiva, apresentou a geração dos modelos de negócios, processos e serviços /
canônico. Os modelos formaram a base do roteiro proposto, os principais benefícios
percebidos foram a aculturação dos usuários nos processos de negócios via
linguagem BPMN, o auxílio na especificação e validação das atividades, serviços e
mensagens. Um diferencial importante foi a geração do modelo canônico, que
padronizou a estrutura das mensagens e apoiou o processo de captura de
funcionalidades no legado, juntamente com o modelo de serviços. O modelo
canônico é fundamental para a reusabilidade, também, pois a estruturação das
mensagens evitam que serviços similares sejam desenvolvidos, potencializando o
reuso dos existentes.
Um ponto que ficou evidente foi a necessidade de treinamento dos usuários em
SOA, BPMN e modelo de processos, além disto, é importante definir um modelo de
governança de SOA, antes de iniciar o desenvolvimento de aplicações orientadas a
serviços. Este foi um ponto que o roteiro não contemplou, e se mostrou de vital
importância.
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Em relação à segunda fase, correspondente à investigação e análise do legado
(“matching”), os principais pontos estão ligados à escolha do processo de
combinação, que apresentou como limitação o fato de usar legados com base de
dados relacionais, pela necessidade de acesso aos seus metadados. Esta é uma
fragilidade que deve ser trabalhada para estender este roteiro para outros tipos de
legados. Uma alternativa é gerar um modelo conceitual do legado, que serviria como
um metamodelo. O maior problema constatado é que alguns legados não dispõem
de documentação e seus códigos são de difícil acesso. De qualquer forma, esta
questão exigirá pesquisas e experimentos adicionais para estender este roteiro para
outros tipos de sistemas legados.
O maior beneficio do roteiro gerado pelo “matching”, é que ele possibilitou fazer
análises de alternativas do uso dos componentes legados, deixando de ser uma
atividade somente intuitiva e manual, para ser algo estruturado e analítico.
Na terceira fase, o processo de engenharia reversa dos componentes legados
se concentrou no empacotamento e na refatoração, que mostraram ser métodos
mais adequados para o tratamento do legado. Em relação aos tipos de serviços, os
serviços de negócios e os serviços de fachada se destacaram, e atenderam
plenamente à expectativa traçada pelo roteiro, já o serviços de aplicação tiveram de
ser revistos, e no final, ficaram focados no processo de consolidação de fontes
dispersas do legado.
Referente a quarta fase, a análise comparativa estabeleceu um processo de
checagem do que foi requisitado contra o que existia no legado, incluindo casos em
que se constatou um atendimento parcial da demanda, exigindo a complementação
com serviços adicionais. Esta fase no futuro, com o uso contínuo do roteiro proposto,
pode auxiliar no processo de gestão de reuso com indicadores e com medidas de
desempenho do processo e de produtividade no desenvolvimento de novas
aplicações, como pode ser visto na Tabela 8.
No contexto geral, o roteiro proposto se apresentou muito positivo. Referente
aos indicadores de reuso do legado, houve um fator de reuso de 33% no caso de
serviços de negócios (Tabela 8) e de 29% para os serviços de fachada (Tabela 9).
Referente aos casos apresentados, houve um fator de reuso de 22% para o caso 1 e
de 100% para o caso 2, perfazendo uma média de 41%. Estes foram índices
significativos para a organização na qual o experimento foi aplicado, pois se
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comparados a outros projetos de desenvolvimento e manutenções, estes índices são
cerca de 40% superiores à média. Isto se deveu ao uso de padrões, à geração de
modelos, principalmente, o de serviços e o canônico, bem como, à utilização de
técnicas baseadas em regras semânticas e estruturais para seleção de reuso dos
componentes legados.
Ainda referente ao caso 1, do projeto de desenvolvimento de RH / Serviços, foi
percebido no segundo módulo uma evolução em termos de eficiência. Comparandose o primeiro módulo (P27) com o segundo módulo (Acidentes/Desvios), pode-se
constatar um aumento de 40% na produtividade e 33% no reuso dos serviços, que
refletiram diretamente na satisfação do usuário.
Projetos

Total

Datas dos
Experimentos

Geral

SEMMA - P27

DMS

SEMMA –
Acidentes
Desvios

Fiscal

Limite de
Aprovação
(Visa)

2011-Jul

2011-Jul

2011-Ago

2011-Set

2012-Fev

2012-Mar

Serviços Novos

56

11

16

15

8

2

4

Serviços
Reusados

27

0

11

0

12

0

4

TOTAL

83

11

27

15

20

2

8

Fator de Reuso
(%)

33%

0%

41%

0%

60%

0%

50%

Horas ganhas
com o reuso
dos objetos

40%

352

344

160

Tabela 10 – Resumo Estatístico de Reuso e Produtividade

Concluiu-se que o roteiro proposto pode ser aplicado tanto para o processo de
desenvolvimento de novas aplicações, como no processo de manutenção de
sistemas, com pequenas adaptações na modelagem de processos.
Este último resumo denota o sucesso da aplicação do roteiro proposto, pois o
maior objetivo era prover o reuso do legado e com isto aumentar a produtividade do
desenvolvimento de aplicações em ambientes distribuídos orientadas a serviços.
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Finalizando, uma atenção especial deve ser dada ao desempenho. O uso do
padrão arquitetural de camadas no ambiente SOA proporciona um ganho relevante,
reduzindo o acoplamento e facilitando a reusabilidade. Entretanto, isto pode gerar
um conflito (tradeoff), impactando negativamente no desempenho, pelas várias
trocas de mensagens entre camadas, portanto, um monitoramento é necessário,
ocasionando, por vezes, uma reavaliação quanto ao nível de granularidade
escolhido.
No apêndice A, encontra-se um modelo arquitetural usado no experimento,
dispostos em camadas de serviços e componentes de infraestrutura que foram
utilizados. Este modelo se baseou no modelo referencial SOA, apresentado no
apêndice B, que pode ser usado como referência, no caso de haver interesse em
reproduzir este roteiro.
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5
5.1

CONCLUSÃO
Objetivos Atendidos
A proposta do trabalho de pesquisa foi estabelecer um roteiro para desenvolver

aplicações orientadas a serviços integradas com a reengenharia de componentes
legados baseado em MDA, com foco no reuso do legado. O objetivo de reuso dos
componentes legados em um ambiente orientado a serviços, foi alcançado,
conforme apresentado na análise de resultados do experimento, vide seção 4.3.
5.2

Resultados Alcançados
O experimento possibilitou estabelecer um processo de desenvolvimento de

aplicações orientadas a serviços. Isto pode ser notado na própria organização,
inicialmente não havia uma cultura relacionada a SOA na empresa, e após o
experimento, houve uma excelente aceitação e adoção destes conceitos, a ponto de
os usuários e analistas de negócios preferirem fazer o modelo de processos e o
fluxo de trabalho antecipadamente, e usá-los como ferramentas para discutir os
requisitos funcionais com os analistas de sistemas. Pode-se dizer, que o roteiro
permitiu o aculturamento das pessoas em SOA, modelagem de processos e
modelagem de serviços.
No grupo técnico, o processo também gerou vários frutos. Desde o treinamento
dos analistas, a definição de papéis e responsabilidades, a criação de modelo de
governança SOA, até a preparação da infraestrutura envolvendo hardware e
software. A motivação do time foi crescente ao longo do projeto, à proporção que os
resultados foram surgindo e principalmente devido à satisfação dos usuários. O
principal destaque foi a geração de uma arquitetura de software voltada para SOA,
gerida pelos arquitetos de software, que seguem o modelo de camadas,
apresentado na seção 3.1.2.
Para a empresa envolvida, este roteiro acabou sendo um projeto-piloto. O time
composto por 10 profissionais de TI e 8 usuários e 2 analistas de negócios, auxiliou
no desenvolvimento do roteiro proposto e na execução dos experimentos. Estes
processos, como dito anteriomente, acabaram servindo de base para a criação do
ambiente SOA na empresa.
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Pode-se observar uma crescente maturidade na equipe de trabalho, tanto dos
profissionais de TI, quando dos usuários e analistas de negócios durante a aplicação
do roteiro. Os motivos principais foram a iteratividade do processo e a visualização
dos modelos, que proporcionaram uma maior integração entre a equipe técnica e a
equipe de negócios.. Como resultado, o processo de validação de requisitos se
tornou mais rápido, produtivo e eficiente.
Finalizando, os pontos mais relevantes apresentados pelo roteiro proposto
foram o uso de padrões, a geração de modelos e o uso de regras semânticas e
estruturais para seleção e comparação do legado, que possibilitou a evolução a
partir de um processo intuitivo e manual para um processo estruturado e analítico.
5.3

Trabalhos Futuros
Em relação aos trabalhos futuros, após a aplicação do experimento, foi

possível observar alguns pontos de melhorias que poderiam ser empregados:


Na análise estrutural, usar inteligência artificial para a geração de
constelações (clusters), agrupando objetos similares por áreas ou
assuntos de negócios



Na análise semântica, incluir sinônimos, homônimos e termos similares
e complementar com aplicação de técnicas de pesquisas orientadas por
funcionalidades, em vez de somente utilizar semântica. Além de estudar,
possíveis combinações paralelas de aplicação de regras semânticas e
estruturais, para obter maior eficácia no processo de associação e
inspeção do legado



No processo de associação, automatizar o processo de “matching” para
agilizar a inspeção do legado



Estender e complementar o roteiro proposto para suportar outros tipos
de legado, usando de técnicas para a geração de metadados a partir de
modelo conceitual do legado



Utilizar técnicas para auxiliar o processo de escolha entre a construção
de adaptadores e o redesenvolvimento de um novo componente de
serviço, que considere não somente aspectos econômicos, mas também
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aspectos de qualidade. Uma possibilidade seria o emprego da técnica
EVA (Economic Value Added)


Complementar o roteiro com um modelo de governança SOA,
considerando o ciclo de vida das aplicações orientadas a serviços; os
papéis e responsabilidades; nomenclaturas; padronizações; gestão de
configuração; segurança; gestão de repositório de serviços; entre outros
aspectos

Concluindo, este roteiro poderia ser complementado com a parte da
especificação do modelo arquitetural SOA, baseado nos atributos de qualidade dos
serviços, o que atenderia melhor a parte de requisitos não funcionais. Um ponto de
partida para este trabalho, pode ser o modelo de referência SOA apresentado no
apêndice B.
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APÊNDICE A – MODELO ARQUITETURAL USADO NO EXPERIMENTO
Como referência, um esquema do modelo arquitetural usado no experimento.
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APÊNDICE B – MODELO DE REFERÊNCIA SOA
Este modelo de referência auxilia o processo de especificação da arquitetura
de serviços que suportará o ambiente SOA. Sua importância reside no fato que
arquitetura de software é fundamental para atender os requisitos não funcionais.
O modelo de referência proposto usa padrões arquiteturais, padrões de projeto
e padrões de serviços (vide seção 2.5). Ele se apoia em modelos de referência SOA
usados em alguns trabalhos, sendo os principais o método IBM RUP (Rational
Unified Process) com complemento SOMA (Service-Oriented Modeling Analysis)
((Wahli et al., 2007), os estudos sobre decisões arquiteturais para o ambiente SOA
(Bianco,Kotermanski ,Merson, 2007), e alguns conceitos propostos no método
MAPOS (Fugita, 2009).
O intuito é que este modelo funcione como referência, não como método. O
objetivo não é cobrir todas as alternativas possíveis do processo de decisão
arquitetural, mas ser somente um modelo referencial, fazendo da atividade de
escolha do modelo arquitetural de orientação a serviços algo mais simples.
Os requisitos escolhidos abordam os pontos críticos observados para uma
escolha adequada de um modelo arquitetural para orientação a serviços, coletando
as melhores práticas e apresentando de uma forma estruturada. Isto não significa,
entretanto, que contemple todos os casos existentes, podendo ser complementado
para cobrir outros aspectos e características não estudadas neste modelo. Os
requisitos arquiteturais selecionados para este modelo de referência são:
R1 -

Abordagem Arquitetural

R2 -

Estilo Arquitetural

R3 -

Gerenciamento Processos de Negócios

R4 -

Abordagem de Integração

R5 -

Aderência aos Princípios de Orientação a Serviços

R6 -

Arquitetura Orientada a Negócios

R7 -

Reuso de Componentes Existentes

R8 -

Comunicação via Padrões Abertos
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R9 -

Registro e Repositório de Serviços

R10 -

Segurança

R11 -

Modelo Canônico

A seguir, descreve-se de forma sucinta cada requisito funcional, discorrendo
sobre sua relevância e mostrando suas principais alternativas. Existe no final do
apêndice B, uma completa relação dos atributos arquiteturais com as respectivos
atributos de qualidade e demais informações para consulta.
R1 – Abordagem Arquitetural
A abordagem arquitetural indica a melhor forma de fazer o processo de
levantamento de requisitos, neste caso, relativo à reengenharia de legado para SOA,
conforme já mencionado anteriormente, envolvendo três abordagens:
 Top-down, que envolve o levantamento das metas e requisitos de
negócios derivando no modelo de negócios, que depois gerará o
modelo de serviços, e assim por diante;
 Bottom-up, que faz uma engenharia reversa do legado, e a partir
destes resultados, reescreve ou adapta estes componentes para serem
consumidos como serviços;
 Meet-in-the-middle, proposto por Heuvel (Heuvel, 2004), que combina
estas técnicas utilizando o levantamento de requisitos de negócios em
conjunção com a inspeção do legado, balanceando o processo de
forma a extrair as qualidades das abordagens citadas acima, e aplicálas para ter um alinhamento com as demandas de negócios associado
com o reuso do legado. O roteiro proposto segue está abordagem.
Visto em um contexto isolado, existe uma clara tendência para adotar a última
abordagem, mas dependendo das necessidades, ou melhor, dos atributos de
qualidade que devam ser atendidos, pode-se ser levado a optar por outra
abordagem. Exemplificando, pode-se chegar à conclusão de que o sistema legado
deve ser substituído completamente, neste caso, como é um novo desenvolvimento,
a abordagem top-down é mais adequada em função dos atributos de qualidade:
adequação, acurácia e conformidade com a funcionalidade, conforme ISO9126-1
(ABNT, 2003).
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R2 – Estilo Arquitetural
O estilo arquitetural utilizado normalmente no ambiente orientado a serviços
segue o padrão de camadas (Layers) (Buschmann et al., 2007,p.31-51) ou o padrão
modelo-visão-controle (MVC) (Buschmann et al., 2007,p.125-143), que na verdade
estende o padrão de camadas, provendo um isolamento dos dados em relação a
apresentação, usando uma interface de controle para isto.
Outro modo muito utilizado é o encapsulamento do componente legado, e sua
exposição como um serviço web, mas este tipo não é propriamente um estilo, é
somente uma interface para encapsular o legado e dar-lhe propriedades para que se
transformem em um serviço web.
Existem outras formas, como utilizar um intermediador (broker), que faz o papel
de tradutor e despachante na exposição do legado, porém isto requer alguma
ferramenta de software como Oracle AQ, IBM MQ ou Microsoft MQ Biztalk, entre
outras. Além disto, este não é um estilo, mas uma forma de abordagem de
integração que será visto mais adiante.
R3 – Gerenciamento de Processos de Negócios
Os

serviços

podem

ser

consumidos

aleatoriamente,

por

aplicações

transacionais, web ou portais de intranet. Entretanto, em alguns casos, existem
fluxos de negócios que devem ser seguidos pela aplicação, os quais contêm regras
de negócios, que dependendo de suas escolhas tomam direções diferentes. Alguns
exemplos de casos que requerem um fluxo são o processo de inclusão de um
pedido de um cliente, ou a aprovação de uma nova requisição de compras. Nestes
casos, os processos necessitam de um gerenciamento, que pode ser feito de duas
formas basicamente: orquestração ou coreografia.
No processo de orquestração, o controle é centralizado por um aplicativo que
se encarrega de acionar os serviços de acordo com as respostas recebidas do
usuário ou de outros serviços; este processo requer uma linguagem para representar
estes modelos de fluxo de processos, chamada BPMN (Business Process Modeling
Notation), que é compilada para BPEL (Business Process Execution Language) e
executada em um servidor de processos.
A coreografia é feita pelos próprios serviços, que endereçam os mesmos
fluxos, mas sem um controle centralizado; cada serviço precisa saber as alternativas
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para encadear o processo, exige a inclusão da lógica do fluxo ao serviço e aumenta
seu grau de acoplamento, dando porém maior usabilidade ao processo.
R4 – Abordagem de Integração
O processo de integração entre os serviços pode se dar de uma forma direta,
com a chamada ponto a ponto entre os serviços, ou por meio de um intermediador,
chamado de ESB (Enterprise Service Bus) que funciona como um validador das
interfaces do contrato de serviço, além de cumprir outras funcionalidades como:
autenticação, autorização, criptografia, tratamento de erros, intermediação com o
repositório de serviços, chamadas dinâmicas de serviços, federação, mapeamento
de mensagens. Suporta adaptadores de vários aplicativos externos como ERPs
(Enterprise Resource Planning) (SAP, Siebel, Oracle etc.). Trabalhando com um
gateway, pode armazenar políticas de segurança, regras de validação de negócios e
suportar tratamento de processo dirigidos por eventos (EDA – event-driven
architecture). Entretanto, isto requer uma ferramenta de software que irá exigir
recursos de infraestrutura para ser executada, necessitando de investimentos
adicionais e aumentando a complexidade do processo. Algumas destas regras
devem ser avaliadas no contexto corporativo, não somente no contexto do projeto,
como é o caso da segurança, que pode exigir a implementação de uma política de
gestão de identidades (identity management) ou a inclusão de uma política de
federação para toda a organização.
Obviamente, o processo ponto a ponto é muito mais simples, mas muitas vezes
ele é suficiente para atender pequenas aplicações, já que nem sempre existe a
necessidade da sofisticação do ESB. É fundamental avaliar as necessidades da
organização e escolher o melhor momento para se optar por uma solução como o
ESB.
O tipo de sincronismo, ou seja, mensagem síncrona ou assíncrona, também
interfere nos atributos de qualidade. Enquanto a mensagem síncrona é mais
simples, tem melhor desempenho e maior capacidade de recuperação, a mensagem
assíncrona goza de menor acoplamento, maior escalabilidade e adaptabilidade com
o ESB.
Existe uma comparação entre estas duas alternativas feitas por Bianco et. al.
usando o modelo ATAM (Bianco,Kotermanski ,Merson, 2007).
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R5 – Aderência aos Princípios de Orientação a Serviços
Conforme já mencionado na seção 2.9, os princípios SOA tratam dos principais
requisitos para que o ambiente SOA seja bem construído sob a perspectiva de
orientação a serviços, atuam como seus atributos de qualidade, porém eles
apresentam conflitos e riscos, também. Por exemplo, o baixo acoplamento conflita
com o desempenho, portanto muitas vezes precisa-se escolher entre diferentes
cenários de qualidade. Os princípios de SOA estão detalhados por Thomas Erl (Erl,
2006,p.291).
R6 – Arquitetura Orientada a Negócios
A escolha da arquitetura deve estar alinhada com as diretrizes e metas de
negócios que são expressas por atributos de qualidade ou requisitos não funcionais.
Entretanto, existem muitos projetos que não consideram este aspecto com o devido
cuidado.
O objetivo é que as metas de negócios direcionem a escolha dos requisitos
funcionais e dos atributos de qualidades que sustentam a escolha dos cenários
arquiteturais. Na seção 2.6 existem algumas técnicas que auxiliam no processo para
criação do modelos de negócios e identificação destas metas e diretrizes de
negócios.
R7 – Reuso de Componentes Existentes
O reuso de componentes é um dos principais objetivos em uma arquitetura
orientada a serviços. A estruturação em camadas, o processo distribuído, a
preocupação com o nível de granularidade, o baixo acoplamento, a padronização de
interfaces etc. objetivam aumentar a reusabilidade dos serviços.
No que concerne ao ambiente legado, a exposição de seus componentes de
forma compartilhada entre ambiente legado e o ambiente SOA requer o uso de
técnicas de reengenharia que estabelecem métodos de reengenharia como
empacotamento, refatoração e migração. A escolha do método mais adequado
depende do grau de adaptação que o legado precisa passar. Se as funcionalidades
do legado podem ser aproveitadas sem muitas adaptações, somente encapsula-se o
componente legado, usando portanto a método do empacotamento. Entretanto, para
os casos em que é necessário refazer ou complementar parte do código do legado,
adota-se o processo de refatoração. Quando a mudança exige uma alteração maior,
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necessitando reescrever todo o código, adota-se um processo de migração,
chegando

até

a

substituição

completa

do

legado,

optando-se

pela

sua

descontinuidade e retirada completa.
Mais detalhes podem ser obtidos na seção 2.2 e ao longo do roteiro proposto
por este estudo.
R8 – Comunicação via Padrões Abertos
Um dos fatores capitais para se obter a interoperabilidade, a reusabilidade e a
portabilidade do ambiente orientado a serviços consiste na utilização de padrões
abertos e não proprietários, evitando o acoplamento com o fornecedor de recurso de
infraestrutura. Este item passa pela escolha do protocolo de comunicação e dos
padrões de comunicação.
Existe uma forte tendência de se adotar a tecnologia de serviços web (web
services) com o protocolo SOAP/HTTP, mas existem outras tecnologias como
CORBA, Jini etc., ou outros protocolos como REST, SOAP/JMS, SOAP/RPCencoded, entre outros.
A escolha da tecnologia acarreta impactos nos atributos de qualidade, por
exemplo, o uso de SOAP com documento literal apresenta maior interoperabilidade,
desempenho e modificabilidade prática do que o uso de SOAP com RPC-encoded.
Entretanto, um documento XML é dez a vinte vezes maior em tamanho do que seu
correspondente em binário.
Existe uma comparação entre estas duas alternativas feitas por Bianco et. al.
usando o modelo ATAM (Bianco,Kotermanski ,Merson, 2007).
R9 – Registro e Repositório de Serviços
Um serviço pode ser chamado de maneira estática ou dinâmica, o processo
afeta o acoplamento do serviço, uma vez que está ligado ao contrato de serviço. O
processo de registrar um serviço consiste em colocar o contrato de serviço em um
repositório de forma que tanto o provedor do serviço como o consumidor do serviço
se comuniquem por um processo intermediário, diminuindo com isto o acoplamento
entre eles, possibilitando assim que o endereço do serviço a ser consumido seja
conhecido em tempo de execução. Em consequência, o registro do serviço aumenta
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a portabilidade e a interoperabilidade, mas afeta negativamente o desempenho, já
que demanda acessos adicionais ao repositório de serviços.
O repositório administra os metadados dos serviços como seu nome, contrato,
operações, localização, além de outros aspectos como segurança de acesso aos
serviços, controle de versões dos serviços, chamada dinâmica, balanceamento de
carga, padrões de serviços entre outras funcionalidades.
O repositório afeta positivamente atributos de qualidade como modificabilidade,
confiabilidade, maneabilidade, e interoperabilidade, e negativamente desempenho e
manutenibilidade (Bianco,Kotermanski ,Merson, 2007).
R10 – Segurança
O aspecto de segurança abrange três grupos distintos: a autenticação, a
autorização e a criptografia ou codificação. A autenticação afeta negativamente
atributos de qualidade

como

desempenho,

modificabilidade,

usabilidade e

interoperabilidade; tem riscos ligados à administração de múltiplas senhas e de
duplicar funcionalidades por incompatibilidade entre os mecanismos de controle de
acesso do legado com o ambiente orientado a serviços.
Quanto à autorização, esta afeta negativamente a interoperabilidade e
coexistência com o legado, pois pode requer uma mudança da política de
segurança, em razão de o nível de controle de acesso passar a ser o serviço, para
qual o legado pode não estar preparado a tratar. O compartilhamento de serviços
aumenta a complexidade, pois requer diversificações em função do consumidor do
serviço, já que estes podem ter direitos de acessos distintos a uma determinada
informação. Além disto, apresenta riscos no controle de acesso quanto às operações
de serviços, pois a maioria dos aplicativos não está preparada para este nível de
controle, e mesmo que esteja, isto aumenta a complexidade das chamadas aos
serviços, impactando em suas assinaturas. Isto leva à necessidade de ter serviços
com uma única operação. Aspectos de controle de versões também apresentam
problemas para transposição de acessos atribuídos para as novas versões.
A criptografia apresenta duas alternativas, a tradicional, que utiliza o padrão
SSL (Secure Socket Layer) que protege no nível de segmentos, e o padrão nível de
mensagem (Message-Level), que protege mesma de ponta a ponta. O primeiro tipo
usa o HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure), que apresenta melhor
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desempenho e interoperabilidade, e o segundo ganha na adaptabilidade quanto à
extensibilidade, pois possibilita adicionar mais facilmente as novas credenciais de
segurança.
R11 – Modelo Canônico
Poucos autores dão importância a este item, mas ele apresenta uma grande
relevância na reusabilidade e maneabilidade dos serviços, pois auxilia a identificar
os serviços existentes, ajuda na análise de impacto no caso de manutenções.
Apresenta como pontos de conflito o desempenho e a modificabilidade, pois uma
entidade canônica ou um atributo canônico pode afetar vários serviços, se for
modelado de forma incorreta ou precisar ser remodelado por demanda de negócios.
O modelo canônico auxilia na centralização das informações de contrato de serviço,
mas necessita de um repositório para controlar e administrar suas informações.
Segundo Thomas Erl, este atributo arquitetural reduz o esforço de
desenvolvimento pelo aproveitamento de serviços similares e padronização do
conjunto de informações (Erl, 2009a,p.158).
Existem outros processos, padrões e tecnologias emergentes que devem
passar a ter maior importância em futuro próximo no ambiente SOA, e podem vir a
complementar este modelo de referência SOA com novos requisitos arquiteturais.
Dentre eles, se destacam:


Padrões WS-* da OASIS, que fundamentam o Web Services 2.0 (Oasis,
2011)



RIA (Rich Internet Application), que propõe uma interface mais rica para
o ambiente web sem impacto no desempenho, como Adobe Flex ou
Microsoft Silverlight ou HTML 5.



EDA (Event-Driven Architecture), um padrão que produz, detecta,
consome e reage a eventos



CEP (Complex Event Processing), que analisa um grupo de eventos na
organização para identificar os mais significativos



BAM (Business Activity Monitoring), que monitora os acessos feitos aos
serviços, possibilitando a extração de KPIs (Key Performance Indicator)
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Governança de SOA, que define a gestão de todo ambiente SOA dentro
da organização

Como resultado secundário deste trabalho, existe este modelo de referência
que auxiliará no processo final de avaliação dos cenários de atributos de qualidade.
O modelo de referência do SOA com todo o detalhamento mencionado,
encontra-se a seguir, apresentando os requisitos arquiteturais associados com os
seus respectivos atributos de qualidade avaliados. Este modelo de referência pode
ser complementado com requisitos arquiteturais ou atributos de qualidade adicionais,
para compor cenários não abordados neste contexto. O principal objetivo deste
modelo é auxiliar na escolha dos padrões e modelos arquiteturais para SOA, porém
pode ser utilizado para outros fins, como auxiliar na composição de um método para
desenvolvimento de sistemas orientado a serviços, no estudo e avaliação de
ambientes SOA, na geração de árvore utilitária de atributos de qualidade (ATAM),
entre outros.
Este modelo de referência SOA utilizou como referência trabalhos e métodos
como SOMA (Arsanjani et al., 2008); MAPOS (Fugita, 2009); os estudos de projeto
orientado a serviços (Papazoglou e Heuvel, 2006); princípios e conceitos de
orientação propostos por Thomas Erl (Erl, 2006); estudo de avaliação de orientação
a serviços usando ATAM desenvolvido pela SEI (Bianco,Kotermanski ,Merson,
2007). As referências encontram-se indicadas na tabela do modelo de referência
SOA a seguir.
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