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RESUMO
A modelagem de sistemas baseada em Arquitetura Orientada a Serviços
(SOA) preconiza conceitos de integração de sistemas por meio de interfaces de
serviço, com o objetivo de reduzir o acoplamento entre eles e promover o reuso das
interfaces de serviços. Derivada do modelo SOA, a arquitetura de microsserviços
compartilha dos mesmos princípios, porém com uma abordagem diferente para as
atividades de modelagem e implementação, determinando decomposições
baseadas em domínios organizacionais e construções de serviços autônomos do
banco de dados até a interface de integração. A arquitetura de microsserviços
introduz uma alternativa ao método de orquestração de serviços com o modelo de
coreografia, no qual os serviços são integrados por meio de eventos assíncronos, o
que permite que os serviços sejam completamente desacoplados e agnósticos de
tecnologias e, diferente da arquitetura tradicional SOA, permite evoluir e alterar os
componentes internos dos serviços com menos esforços de desenvolvimento e
menor impacto na arquitetura. Os microsserviços são alvos de estudos e já são
utilizados pela indústria em implementações de computação em nuvem e em
escopos mais reduzidos, para tanto, identificou-se uma tendência em explorar a
migração arquitetural dos serviços. Para os serviços candidatos à migração
arquitetural, se faz necessário explorar métodos que permitam transformar tais
serviços baseados em arquiteturas tradicionais SOA em microsserviços. Este
trabalho apresenta uma abordagem para migração de serviços baseados em
arquiteturas tradicionais SOA para microsserviços. A abordagem é baseada em
requisitos arquiteturais, sendo que esses foram definidos a partir de uma coleção de
experiências documentadas da indústria, trabalhos acadêmicos e os princípios
arquiteturais de microsserviços. Houve pleno atendimento aos requisitos em
verificação teórica, que foi complementada pela validação da abordagem em um
exemplo prático de escopo reduzido. Nessa validação prática, houve pleno
atendimento aos requisitos de verificação possível.
Palavras-chave: arquitetura orientada a serviços, arquitetura de microsserviços,
migração arquitetural, orquestração de serviços, coreografia de serviços.

ABSTRACT
Approach to migrate services based on service-oriented architecture to
microservice architecture
The Service Oriented Architecture (SOA) modeling technics provides concepts
for integrating systems through service interfaces, in order to reduce the coupling
between systems and promote the reuse of service interfaces. Derived from the SOA
model, the microservice architecture shares the same principles, but with a different
approach to modeling and implementation activities, determining decompositions
based on organizational domains and constructions of autonomous services. The
microservice architecture introduces an alternative to the service orchestration
method with the choreography model, in which services are integrated through
asynchronous events, this allows services to be completely decoupled and agnostic
of technologies and, unlike traditional architecture SOA, allows to evolve and change
the internal components of the services with less development efforts and less impact
on the architecture. The microservices are targets of studies and are already used by
industry for cloud strategies and lower scopes, therefore, was identified a trend in
exploring the architectural migration of services to microservices. For services that
are candidates for architectural migration, it is necessary to explore methods that can
transform such services based on traditional SOA architectures into microservices.
This work presents an approach for migration of services based on traditional SOA
architectures for microservices. The approach is based on architectural requirements,
and these have been defined from a collection of documented industry experiences,
academic works, and the architectural principles of microservices. The research was
complemented with the application of the approach in a case study. There was full
compliance with the requirements in theoretical verification, which was
complemented by the validation of the approach in a practical example of reduced
scope. In this practical validation, the verification requirements were fully met.
Keywords: service-oriented architecture, microservice architecture, architectural
migration, service orchestration, service choreography.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
A arquitetura orientada a serviços, ou SOA (Service Oriented Architecture),
determina princípios, tais como: contratos de serviço padrão, abstração de
complexidade, baixo acoplamento, reuso e autonomia.
Os princípios da arquitetura SOA visam garantir que sistemas pertencentes a uma
mesma estrutura se comuniquem e operem de forma autônoma e colaborativa por
meio de interfaces de serviços genéricas (ERL, 2005).
A arquitetura SOA preconiza que os elementos da arquitetura devem ser
desacoplados. O desacoplamento é o que garante a evolução dos sistemas de
forma independente. Por exemplo, em uma empresa de varejo, o sistema de
controle de contas a pagar se comunica com o sistema de controle de estoque para
emitir as ordens de compra, porém, cada um possui suas regras de processamento
e elas não são compartilhadas, permitindo que cada sistema evolua suas
funcionalidades de forma independente.
Segundo Marks et al. (2008), para adotar uma arquitetura SOA é preciso adaptar ou
desenvolver os sistemas com base nos padrões arquiteturais pré-definidos, que
devem ser aplicados conforme a necessidade estrutural de cada empresa.
A fim de medir os resultados de adoção da arquitetura SOA, Lee et al. (2010)
realizaram um estudo exploratório sobre a experiência de adoção desse modelo
arquitetural. O resultado do estudo mostrou que somente uma parte dos
entrevistados consideraram o trabalho concluído. Dentre aqueles que consideraram
o trabalho incompleto, parte deles relataram ter abandonado o processo durante a
migração da arquitetura e outros não passaram do processo inicial de modelagem
dos serviços.
No estudo de Lee et al. (2010), daqueles que adotaram a arquitetura SOA e
consideraram concluído, mais de 50% afirmaram que o processo resultou em custos
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superiores aos esperados e que as percepções sobre a técnica foram negativas.
Segundo os autores, a percepção negativa ocorreu porque mesmo após adotar a
arquitetura SOA o acoplamento entre os sistemas permaneceu, porém neste caso
na interface de serviços. Nessa perspectiva, o estudo cita que com o acoplamento
de serviços, foi necessário criar processos mais rigorosos de governança e controle
de versionamento, dado que o acoplamento exigia que as interfaces de serviço
evoluíssem em conjunto com os consumidores. Fowler (2016) descreve esse cenário
como espaguete de serviços.
Em um cenário paralelo ao apresentado por Lee et al. (2010), com relação a adoção
da arquitetura SOA tradicional, Newman (2015) relata que devido a esses problemas
conceituais, os desenvolvedores começaram a adotar abordagens alternativas de
construção de serviços. Segundo o autor, a alternativa adotada era baseada no
desenvolvimento de escopos reduzidos, dos quais esses serviços seriam expostos
com granularidade mais fina e de forma qual atendessem somente a um objetivo
exclusivo, exemplo: o serviço que adiciona item ao estoque e o serviço que consulta
o item no estoque completamente desacoplados, desde o nível da interface até a
camada de dados. No entanto, o desenvolvimento manteve os princípios da
arquitetura SOA. Essa abordagem foi denominada de arquitetura de microsserviços,
ou Microservice Architecture (MSA).
A arquitetura de microsserviços é considerada por Bogner et al. (2016), Balalaie et
al. (2016), Pahl et al. (2016) e Richards (2015), uma instância da arquitetura SOA,
tendo em vista que ambos os modelos arquiteturais tem como base princípios
similares, tais como baixo acoplamento, interoperabilidade, orquestração e
coreografia.
O que difere o modelo de arquitetura de microsserviço e a SOA tradicional, é o
modelo de implementação. O serviço baseado em microsserviço esta organizado de
forma autocontida, ou seja, um microsserviço é independente nas camadas de
interface, lógica (camada de aplicação) e dados. Além disso, a organização do
desenvolvimento é baseada no conceito DevOps (desenvolvimento e operação em
conjunto). O modelo DevOps define que a mesma equipe é responsável por todo o
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ciclo de vida da aplicação, desde a modelagem, desenvolvimento, testes,
implantação, sustentação e futuras evoluções.
Devido a influência dos desenvolvedores, o modelo arquitetural de microsserviços
passou a ser uma alternativa ao modelo tradicional de implementação da arquitetura
SOA. Empresas como Netflix e Amazon adotaram ainda no inicio da concepção do
modelo de microsserviços e atualmente colaboram com a evolução e o
desenvolvimento da prática (NEWMAN 2015).
Tidos como pioneiros na arquitetura de microsserviços, as empresas Netflix e
Amazon, adotaram o método em escalas corporativas conforme aponta Newman
(2015). O autor indica que as empresas perceberam como resultado da adoção da
arquitetura de microsserviços, melhorias no tempo de desenvolvimento e
manutenção dos sistemas quando já em produção. Newman (2015) também
adiciona que o modelo arquitetural simplificou nessas empresas as atividades de
organização e governança dos serviços.
Assim como essas empresas, Wittlands et al. (2015) apontam tendências de
empresas alemãs sobre a busca de outros modelos arquiteturais, e que dentre eles
destacou-se o modelo de microsserviços. Francesco et al. (2017), relacionam 30
estudos sobre a adoção da prática de microsserviços pela indústria, sendo alguns
estudos de origem acadêmica e outros promovidos pela indústria.
Krohnen (2017) apresentou durante a conferência da empresa de tecnologia Red
Hat, o processo de migração das aplicações para microsserviços da empresa Miles
& More. Essa empresa é do ramo de programas de benefícios com mais de 1.4
milhões de clientes de cartões de créditos e com milhares operações diárias.
Segundo o autor, o projeto de migração arquitetural durou cerca de 8 meses, com
mais de 50 pessoas envolvidas e mais de 50 microsserviços modelados.
A arquitetura de microsserviços é considerado como um dos estilos arquiteturais
nativos da prática de computação em nuvem, ou Cloud-Native (NEWMAN, 2015). Os
estilos arquiteturais que compõe essa prática começaram a surgir e ganharam
notoriedade conforme a prática de computação em nuvem avançou na indústria de

17

desenvolvimento de software (KRATZKE, 2017). A relação entre as práticas de
DevOps, computação em nuvem e microsserviços é percebida nos estudos
conduzidos por Newman (2015), Bonér (2016) e Strimbei (2015).
Apesar das similaridades dos conceitos de interoperabilidade, baixo acoplamento,
autonomia e exposição de interfaces de serviços, a arquitetura de microsserviços
pretende mudar a forma com que os sistemas são construídos, tornando as
estruturas dos sistemas mais eficientes e simples por meio da divisão dos serviços
onde cada parte dividida se torna responsável por toda a estrutura, evitando o
modelo de arquitetura monolítica de serviços (BONÉR, 2016).
Bonér (2016) cita que a arquitetura SOA tradicional transformou os sistemas
monolíticos em uma camada de serviço monolítica por preconizar somente uma
única camada integradora. Segundo o autor, a estrutura monolítica existe porque
quando a camada integradora necessita evoluir, seja sob a perspectiva técnica ou
sob a perspectiva do modelo do serviço, enfrenta problemas como alto acoplamento
entre os serviços expostos, dependência técnica de código de programação e
lógicas que se alteradas, podem comprometer o funcionamento dos demais
serviços, similar aos problemas dos sistemas monolíticos.
Adicionalmente, Bonér (2016), declara que a arquitetura de microsserviços deve
evitar o acoplamento entre os serviços utilizando comunicação baseada em eventos
de forma assíncrona. O método assíncrono permite que qualquer sistema que esteja
lendo os eventos inicie o seu processamento independente do tempo, da sua
linguagem programática ou lógica interna. Esse fundamento é explorado pela
técnica de coreografia de serviços.
Strimbei (2015) conduziu um estudo relacionando as três arquiteturas, monolítica,
SOA tradicional e microsserviços. Em seu estudo é realizado um comparativo entre
as arquiteturas em 17 critérios diferentes. A arquitetura de microsserviços se destaca
pela possibilidade de comunicação durante períodos de instabilidade, dada a
natureza assíncrona. O estudo também indica benefícios para microsserviços
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quando o domínio é evoluído ou alterado, tendo em vista o baixo acoplamento entre
os contratos expostos, os consumidores e componentes internos.
No entanto, na conclusão do estudo conduzido por Strimbei (2015), o autor declara a
necessidade de analisar os objetivos e ciclo de vida dos serviços, pois a partir dessa
análise é possível verificar qual arquitetura cabe melhor para cada situação, ou se é
necessário compor os serviços utilizando mais de um modelo arquitetural migrando
somente uma parte das aplicações.
Para atingir uma arquitetura de serviço independente e baseada em microsserviços,
quando já estabelecido um modelo arquitetural, é necessário realizar a migração
arquitetural, do qual não se restringe ao domínio técnico. Segundo Stine (2015) para
uma migração é preciso observar também as questões culturais e organizacionais,
levando em consideração a natureza dos serviços. No âmbito técnico, Stine (2015),
Newman (2015) e Bonér (2016), citam que os principais alvos para realizar uma
migração arquitetural de serviço são: Decomposição da estrutura da aplicação,
decomposição da estrutura de dados, organização lógica em containers e sempre
que possível, ao invés de orquestrar serviços, coreografá-los por meio de eventos.
No entanto, não é possível perceber dentre esses autores um consenso sobre o
método para migrar os serviços de uma arquitetura tradicional para arquitetura de
microsserviços.
1.2 Objetivo
O principal objetivo deste trabalho é propor uma abordagem baseada em um
processo para migrar serviços baseados na arquitetura SOA tradicional em uma
arquitetura de microsserviços, utilizando como base os princípios arquiteturais e
práticas relatadas em estudos científicos, sendo esses compilados em

dez

requisitos arquiteturais.
A elaboração da abordagem e os requisitos arquiteturais têm como origem duas
fontes de informação. A primeira fonte é relacionada às experiências de migração
para arquitetura de microsserviços, no qual destacam-se: Dragoni et al. (2017),
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Levcovitz et al. (2016), Merino (2015), Gouigoux et al. (2017) e Bucchiarone et al.
(2017). A outra fonte refere-se às técnicas de modelagem de arquitetura de
microsserviços, do qual destacam-se: Newman (2015), Fowler (2016), Richards
(2015), Jamshidi et al. (2017), Safina et al. (2016).
O objetivo secundário é aplicar a abordagem proposta em um caso apresentado por
Newman (2015), visando exemplificar a utilização da abordagem e validar o produto
final, comparando ele com os princípios arquiteturais de microsserviços.
1.3 Contribuição
A arquitetura orientada a serviços é reconhecida como um dos principais métodos de
desenho arquitetural de sistemas de informação (LEE et al., 2010), no entanto, a
arquitetura de microsserviços é uma tendência nos tempos de Cloud Computing e
dos novos métodos de desenvolvimento de sistemas (PAHL et al., 2016). Este
trabalho acrescenta aos estudos relacionados a migração de serviços existentes em
arquiteturas tradicionais SOA para arquitetura de microsserviços.
Na perspectiva de modelagem de serviços, Brown (2016) descreve os principais
padrões de implementação em arquiteturas de microsserviços. Este estudo
acrescenta com um método de migração dos serviços, a fim de que ao final do
processo as implementações correspondam aos padrões de microsserviços
explorados pelo autor.
Balalaie et al. (2016) conduziram três estudos relacionados à atividades de migração
para microsserviços. Dragoni et al. (2017) exploraram as ações para migração de
um sistema crítico de uma companhia bancária para microsserviços. Assim como
esses, outros estudos descritos na seção 2 conduzem migrações similares. De
forma geral os estudos relatam as experiências, decisões arquiteturais e resultados
obtidos, porém é possível observar que cada situação utiliza um método diferente,
com alguns pontos de semelhança. Dessa forma, esse estudo contribui com um
processo agnóstico à aplicação, com apoio de materiais elaborados especificamente
para a migração dos serviços.
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Na perspectiva prática, a abordagem proposta contribui com a indústria de
desenvolvimento de software, pois a partir do processo proposto arquitetos, analistas
de requisitos ou desenvolvedores, podem utilizá-lo como apoio para descoberta e
decomposição dos serviços tradicionais SOA para microsserviços.
Na perspectiva acadêmica, a pesquisa contribui com os estudos relacionados às
migrações arquiteturais para microsserviços, propondo uma ordem lógica de
atividades e sugestões de ferramentas que auxiliem na execução das atividades,
estando todos contidos e documentados num processo que orienta a execução da
migração dos serviços, construídos sob a perspectiva tradicional da arquitetura
orientada a serviços para a arquitetura de microsserviços.
1.4 Método de Trabalho
O método de trabalho adotado por esta pesquisa foi composto por quatro fases. São
elas: Revisão bibliográfica, elaboração de requisitos para migração de serviços,
definição da abordagem de migração arquitetural e estudo prático.
•

Revisão bibliográfica

A revisão bibliográfica específica é composta por estudos gerais sobre arquiteturas
baseadas em serviços, arquitetura tradicional SOA e arquitetura de microsserviços.
Os estudos dessa revisão foram selecionados sob a perspectiva conceitual e prática,
utilizando relatórios de experiências.
Para os relatórios de experiências, foram considerados os estudos de migrações
arquiteturais de sistemas monolíticos ou de sistemas construídos com serviços
tradicionais para arquitetura de microsserviços. Sob a perspectiva conceitual, foram
levantados os estudos relacionados a modelagem de arquiteturas de microsserviços
e os modelos de governança.
•

Requisitos para migração de serviços

Os requisitos são compostos por elementos conceituais e práticos, base para a
construção da abordagem de migração arquitetural, ele é utilizado como fator de
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validação após a sua definição. Os conceitos aplicados nos requisitos foram
definidos a partir dos estudos dos métodos e das experiências em modelagem e
migração arquitetural para microsserviços.
•

Elaboração da abordagem de migração de serviços

A abordagem foi construída utilizando o modelo de processos e sob a perspectiva de
aplicação em serviços individualmente. Para tanto, determinou-se os processos
principais e sub-processos da migração de serviços. As atividades desses processos
têm definidas as suas entradas, saídas e materiais de apoio. Os materiais de apoio
são compostos por documentações sugeridas com o objetivo de auxiliar na
execução da atividade.
A construção das atividades e dos artefatos teve como base os requisitos de
migração de serviços. Ao final da pesquisa, os processos elaborados foram
validados a partir dos requisitos arquiteturais, sendo considerado satisfatório dado
que a maioria dos requisitos foram cobertos pela migração proposta, e nenhum
deles foi considerado como não coberto, havendo apenas alguns com cobertura
parcial.
•

Estudo prático

O estudo prático foi o complemento da abordagem proposta. A abordagem foi
aplicada em um estudo de caso e os resultados analisados para validar o produto
gerado e indicar os pontos que devem ser explorados por estudos futuros. A
aplicação é baseada no cenário apresentando por Newman (2015). O cenário é
composto por serviços construídos sob a perspectiva da arquitetura SOA tradicional,
sendo esses migrados para arquitetura de microsserviços utilizando a abordagem de
migração.
Com base nesse cenário foram declarados os serviços e a arquitetura adotada. O
caso é composto por quatro serviços que utilizam integrações de serviços através de
interfaces web. O produto final é a nova definição arquitetural do serviço e a
definição das novas interfaces de serviço.
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O trabalho é concluído com a análise dos novos serviços modelados a partir da
aplicação da abordagem. Para a comparação, foram utilizadas as definições
arquiteturais e as novas interfaces. Dessa forma, verificou-se os aspectos de
decomposição de serviços, organização de domínios e aderência aos princípios da
arquitetura de microsserviços.
A decomposição de serviços resultou em operações lógicas que atingiram o mesmo
objetivo do serviço original, porém como níveis reduzidos de acoplamento e
dependência entre os componentes da arquitetura. As validações com base nos
princípios arquiteturais foram realizadas a partir das definições de Richards (2015)
sobre microsserviços e SOA tradicional, transpostos também nos requisitos de
migração.
1.5 Organização do Trabalho
O trabalho está organizado da seguinte forma:
Na seção 2, estado da arte, são abordados os termos fundamentais em relação as
arquiteturas baseadas em serviços (SOA e microsserviços), bem como os estudos
mais recentes sobre modelagem e representação arquitetural de microsserviços.
Adicionalmente são explorados também os estudos conceituais e de experiência
sobre migração de arquiteturas tradicionais SOA ou sistemas monolíticos para
microsserviços.
Na seção 3, requisitos de migração de serviços, é descrito o método de
levantamento dos requisitos para migração arquitetural com base no arcabouço
conceitual e nas experiências de migração arquitetural.
Na seção 4, abordagem de migração arquitetural, é descrito o processo e os subprocessos, bem como as atividades, cada qual com entradas, saídas e materiais de
apoio. No fim da seção a abordagem é comparada com os requisitos apresentados,
revelando a sua aderência e decisões arquiteturais utilizadas como base.
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Na seção 5, aplicação prática, é explorado o processo de execução da migração
arquitetural utilizando a abordagem proposta. Além do relatório sobre o processo, ao
final da pesquisa é exposto o comparativo entre a linha de base e os resultados
finais

com

as

considerações

relativas

aos

princípios

arquiteturais

e

os

microsserviços gerados.
Na seção 6, conclusão, é explorada a viabilidade, limitações e os benefícios
identificados na migração, bem como os pontos de melhoria do qual deverão ser
explorados em trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nessa seção é explorado o arcabouço conceitual de arquitetura SOA e
microsserviços. Para isso, a seção foi dividida em conceitos básicos sobre
arquitetura orientada a serviços, arquitetura de microsserviços, e trabalhos
relacionados à migração arquitetural, dos quais são descritos estudos práticos e
conceituais de ambos os modelos arquiteturais.
2.1 Serviços
Tanto a arquitetura SOA como a arquitetura de microsserviços são consideradas
arquiteturas de serviço (RICHARDS, 2015). O serviço web é uma forma de expor as
funcionalidades de uma aplicação para outros sistemas, a fim de integrá-los por
meio de operações com estruturas definidas de entrada e saída de dados. Dessa
forma, nos próximos tópicos são abordadas as características individuais das
arquiteturas de serviço.
2.1.1 Arquitetura Orientada a Serviços
A Arquitetura Orientada a Serviços ou SOA (Service Oriented Architecture) é um
modelo de exposição e organização de funcionalidades de diferentes domínios
funcionais em contratos de serviços. O modelo de referência SOA é composto pelos
seguintes elementos: serviços, descrição dos serviços, exposição, efeitos práticos,
interação, políticas, contratos de serviço e o componente de execução (MACKENZIE
et al., 2006).
O modelo de referência para arquitetura orientada a serviços, SOA-RM (Service
Oriented Architecture – Reference Model) proposto por Mackenzie et al. (2006) como
membros do grupo OASIS (Advancing Open Standards for the Information Society),
é uma das bases para modelagem de arquiteturas sistêmicas, sendo a primeira
versão do modelo apresentada em 2006. O grupo OASIS buscou evoluir o modelo
criando novas definições, tais como o modelo ESARC, Enterprise Services
Architecture Reference Cube, explorado por Zimmerman et al. (2012) na construção
de uma ontologia para computação baseada em serviços.
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O modelo ESARC descreve sete domínios de conhecimento, são eles: Governança de
Arquitetura, Gerenciamento de Arquitetura, Arquitetura de Negócio, Arquitetura de Sistemas
de Informação, Arquitetura de Tecnologia, Arquitetura de Operações e Arquitetura de
Serviços em Nuvem. O modelo é utilizado para avaliar e evoluir arquiteturas sistêmicas,
dessa forma, nesta pesquisa é utilizado como base conceitual para elaboração e validação
da abordagem.

Figura 1 - Cubo do modelo de referência da arquitetura de serviços empresarial (ESARC)

Fonte: The Open Group, OASIS (MACKENZIE et al., 2006)

Antes da publicação do modelo SOA pelo grupo OASIS, Erl (2005) define em seu
livro os conceitos fundamentais que incorporam o modelo conceitual da arquitetura
SOA, dos quais destacam-se: Abstração da complexidade técnica, desacoplamento
de funcionalidades e orquestração de serviços. Sob a perspectiva de modelagem, o
autor explora a decomposição de serviços com base na abstração de processos de
negócio para a descoberta de serviços candidatos. A definição do processo de
negócio

permite

identificar

os

domínios,

que

por

definição,

são

grupos

organizacionais, que quando modelados devem refletir internamente as entidades,
através dos modelos e objetos que dão origem aos serviços.
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Wilde et al. (2016) realizaram um estudo com relação as tendências evolutivas da
arquitetura SOA. Além das tendências de evolução tecnológica, os autores abordam
os princípios de modelagem arquitetural. Segundo os autores, uma abordagem
arquitetural SOA bem-sucedida precisa considerar as questões de evolução dos
serviços desde a modelagem até a sustentação. Para tanto, os autores propõem que
o modelo deve abstrair a complexidade técnica e funcional por meio de uma camada
dedicada. Essa camada deve esconder as informações relativas ao domínio, e
restringir as interfaces com as informações necessárias para execução do serviço.
Além das questões de modelagem, o estudo conduz a uma reflexão sobre a
evolução de um sistema SOA sob a perspectiva do código, cujo o desenvolvimento
deve ser conduzido em diferentes camadas. Segundo os autores, a organização
serve como uma forma de evitar que mudanças em camadas lógicas internas
interfira na camada de interface do serviço.
As perspectivas de evolução das técnicas de modelagem e desenvolvimento
apresentadas pelos autores são consideradas na abordagem na determinação dos
pontos de decisão arquitetural, visto que é preciso levar em consideração as
questões evolutivas da arquitetura como um todo.
É possível perceber nos estudos aspectos comuns entre a arquitetura SOA e
microsserviços, exemplo: “Um dos princípios gerais é a redução de dependência
entre os serviços” (WILDE et al. 2016). Para os autores a comunicação assíncrona é
uma forma de reduzir essa dependência. Essa comunicação é estabelecida
utilizando filas de transações e tratamentos de erros compensatórios, que segundo o
estudo, são formas eficientes para diminuir o acoplamento entre os sistemas, apesar
de aumentar a complexidade do desenvolvimento.
A redução da dependência é um dos principais pontos abordados pela arquitetura de
microsserviços, por isso, nesta pesquisa, é estabelecido um paralelo da técnica
explorada pelos autores e a abordagem proposta, dado que apesar da redução do
acoplamento, o aumento da complexidade da solução pode gerar dificuldades no
ciclo de vida do serviço.
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O estudo conduzido por Lee et al. (2010) verifica por meio de entrevistas e
questionários as impressões daqueles que adotaram a arquitetura SOA. Os
resultados obtidos são expostos com a revisão de estudos acadêmicos relacionados
a SOA e entrevistas com profissionais e acadêmicos da área. O estudo determinou
12 fatores de sucesso para uma implantação de arquitetura SOA, incluindo um
método proposto para atingir cada um desses fatores. Neste estudo é possível
identificar pontos críticos para determinação dos requisitos de migração de serviços,
tal como desacoplamento dos serviços, tido como fator crítico de sucesso.
2.1.2 Microsserviços
Os microsserviços são essencialmente similares aos serviços tradicionais. A
principal diferença entre as arquiteturas é a granularidade do serviço. Na perspectiva
dos microsserviços, a granularidade deve ser mais fina, ou seja, mais serviços e
cada qual com objetivos funcionais menores.
Sobre o método de construção, os microsserviços são modelados individualmente.
Cada microsserviço possui uma interface, camada de processamento e banco de
dados dedicado, ou seja, seus recursos não são compartilhados com outros
componentes da arquitetura.
2.1.3 Arquitetura de Microsserviços
A arquitetura de microsserviços é um estilo de modelagem arquitetural que
preconiza a individualidade dos componentes do serviço, dos quais os componentes
devem ser autocontidos desde a sua camada de interface até a camada lógica, e
integrados de forma independente e assíncrona através de eventos (FOWLER,
2016).
Segundo Fowler (2016), a arquitetura de microsserviços teve sua origem em
contextos práticos de empresas de desenvolvimento de software. Elaborada e
evoluída por essas empresas, a técnica de microsserviços ganhou notoriedade na
comunidade de desenvolvimento quando empresas como Netflix e Amazon
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expuseram as vantagens e os ganhos operacionais a partir da adoção dos
microsserviços (NEWMAN, 2015).
Martin Fowler e Sam Newman são pesquisadores e técnicos da área de
desenvolvimento de software baseado em serviços. Em conjunto na empresa de
inovação e consultoria de arquitetura ThoughtWorks, eles conduziram pesquisas e
estudos de caso para a arquitetura de microsserviços.
Em seu livro, Newman (2015) expõe o seu trabalho com Martin Fowler, do qual eles
auxiliaram os clientes a modelar novos microsserviços, ou transformar serviços em
microsserviços. Os autores sustentam que o propósito da mudança arquitetural é
melhorar os aspectos operacionais dos serviços, visando aumento de desempenho
dos serviços, obtido pela especialização das operações e redução da utilização de
recursos computacionais.
No livro, o autor exemplifica os conceitos de microsserviços utilizando como base um
estudo de caso. Neste estudo de caso o autor descreve a situação de uma loja de
música, que no caso os serviços são migrados para uma arquitetura de
microsserviços. Este mesmo estudo de caso serve de base para a aplicação da
abordagem de migração conforme item 1.4.
Para a modelagem de um microsserviço o autor indica que é preciso observar dois
pontos em especial: redução do acoplamento e manutenção da coesão da
taxonomia dos serviços.
Para evitar o acoplamento de serviços o autor indica a modelagem por domínios
funcionais conforme preconiza a técnica DDD. O método DDD (Domain Driven
Design) foi apresentado por Evans (2004), e esse é considerado o principal método
para modelar microsserviços (NEWMAN, 2015).
O DDD preconiza que a modelagem deve ser realizada em camadas e que essas
camadas só devem abrigar funcionalidades que tenham objetivos parecidos. Esse
conceito se torna mais relevante quando Newman (2015) cita em seus estudos que
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os domínios da arquitetura de microsserviços deve representar a estrutura
organizacional, assim como descrito por Conway (1968).
Para a abordagem de migração, o método DDD é aplicado para determinar os
domínios existentes e verificar se as entidades, módulos, objetos e serviços
pertencem aos seus respectivos domínios funcionais.
Adicionalmente, Salhofer et al. (2012) propõem uma abordagem de modelagem de
arquitetura baseada em modelos conceituais, Model Driven Architecture (MDA). A
MDA preconiza que modelo arquitetural deve representar os objetos no nível de
funcionalidade, sem considerar as questões tecnológicas. Além da questão da
representação de funcionalidades, o autor propõe que a arquitetura seja descrita de
forma que suporte uma transformação direta em código, ou seja, do modelo
arquitetural para o código-fonte. O estudo conduzido pelos autores auxilia na
determinação dos fatores de modelagem, pois a abordagem é agnóstica às
tecnologias.
Para a manutenção da coesão, o autor inclui o conceito de determinação de tipos e
padronização de nomes dos serviços e da interface, evitando com que os serviços
tenham conflitos de domínios de dados ou funcionalidades.
O estudo conduzido por Newman (2015), consolidado em seu livro, serve como base
teórica

para

os

direcionamentos

arquiteturais

referentes

a

modelagem,

desenvolvimento e fatores críticos de sucesso. Tais direcionamentos são utilizados
na migração dos serviços modelados com base nos padrões da arquitetura SOA
tradicional para microsserviço, a fim de orientar a elaboração das restrições e pontos
a serem observados durante a modelagem.
Portanto, tais conceitos e exemplos de utilização permitirão traçar um paralelo com a
abordagem proposta, verificando os pontos em comum e direcionando as decisões
arquiteturais relativas aos domínios, modelos e objetos.
Conforme apresenta o estudo sistemático sobre arquitetura de microsserviços de
Alshuqayran et al. (2016), o tema é de interesse crescente sob a perspectiva do
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universo acadêmico. A tendência é percebida nos estudos relacionados a modelos
arquiteturais, desenvolvimento para cloud computing e estudos de análises de
desempenho computacional. O autor aponta que os estudos têm sido direcionados
para suprir dois questionamentos envolvendo microsserviços, sendo um deles
relacionado a questões arquiteturais, como descoberta e mapeamento de serviços, e
outro relacionado à exploração das modelagens mais adequadas para representar
uma arquitetura de microsserviços.
Por meio desse estudo sistemático é possível observar os principais métodos
utilizados para modelar a arquitetura de microsserviços, portanto, o método a ser
adotado por esta pesquisa foi baseado em um diagrama com os componentes
integrados através de linhas de comunicação que determinam a relação entre os
objetos.
Tão importante quanto a compreensão das tendências de estudo relacionadas a
microsserviços, é a compreensão sobre a origem da técnica. Dragoni et al. (2016)
conduziu uma pesquisa que abrange o que ele acredita ser os primeiros ensaios de
uma arquitetura de serviços, evoluindo para modelos atuais, e concluindo com o
relacionamento das práticas técnicas e conceituais, considerando inclusive algumas
possíveis tendências futuras. Segundo o autor, as arquiteturas baseadas em serviço
no futuro seriam compostas por sistemas completamente autônomos.
Ainda sobre o estudo conduzido por Dragoni et al. (2016), em relação as origens das
arquitetura de microsserviços, o autor defende que o padrão de modelagem
orientado a objetos foi o primeiro ensaio para os microsserviços, tendo em vista os
princípios de cooperação e desacoplamento dos componentes, determinado por
padrões como o MVC (Model View Controller), no qual a camada de regras de
negócio, interfaces e processadora são separadas em componentes individuais e
autônomos.
No entanto, os modelos orientados a objeto são desenhados com escopo restrito ao
sistema ao qual pertencem, e por isso as modelagens consideravam funcionalidades
de domínios diversos, ou seja, um sistema possuí funcionalidades de faturamento,
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estoque e vendas, mesmo que essas funcionalidades não tivessem nenhum tipo de
relação. Esse tipo de padrão descrito no artigo corresponde a definição de sistemas
monolíticos, apresentando por Newman (2015).
Quando os autores se remetem aos dias de hoje, eles buscam determinar termos
comuns entre a arquitetura SOA e microsserviços. São eles: tamanho, contexto,
independência, flexibilidade, modularização e evolução. Os termos são comuns
entre as práticas, porém para determinar a abordagem de migração foi preciso
estabelecer a diferenças de interpretação e o método que possibilitasse passar de
uma arquitetura para outra.
Assim como Newman (2015), Dragoni et al. (2016) também introduz em seu texto a
comparação entre integrações baseadas em coreografia e baseadas em
orquestração de serviços. A diferença entre os métodos de integração é que a
orquestração requer um sistema centralizado que conduza as trocas de mensagens
entre os serviços, e os execute de forma ordenada (MAZZARA, 2005), por outro
lado, a coreografia é realizada por eventos, que no caso não há um ordenação
formal, o que significa que os serviços são invocados conforme os eventos são
publicados em uma área comum, seguindo com outras publicações de eventos que
invocam outros serviços da mesma arquitetura (PELTZ, 2003).
Conforme mostra Newman (2015), a coreografia de serviços é um dos pilares da
arquitetura de microsserviços, por isso, considerado por essa pesquisa o principal
método de integração a ser adotado na abordagem. Montesi (2014) descreve um
método para programação baseado em coreografia. O autor aponta o modelo a ser
seguido para garantir que os componentes interajam evitando erros de integração ou
de processamento.
Com o método proposto por Montesi (2014) são apresentadas algumas soluções de
problemas conhecidos na técnica de coreografia, tais como: bloqueio de dados
(lock), utilização concorrente de recursos computacionais (Exemplo: CPU e
memória) e falta de sincronia de estados dos objetos, conforme citado por ele
mesmo. Algumas lógicas e modelos propostos pelo autor são absorvidos nos
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documentos de definição de componentes técnicos da abordagem proposta, a fim de
evitar que o produto gerado tenha problemas similares aos já mapeados
anteriormente.
2.2 Estado da Arte
Conforme os estudos apresentados por Wittland et al. (2015) e Francesco et al.
(2017), a arquitetura SOA tradicional se mostrou efetiva para alguns casos, porém
em outros a experiência foi reportada como ineficiente. No mesmo estudo é
apontado que a ineficiência se deu pela complexidade da estrutura que resultou
após o processo de construção da arquitetura.
Fowler (2016) descreve que a arquitetura SOA tradicional foi “mal-interpretada” pelos
seus executores. Ele indica que a maioria das arquiteturas resultaram em um
barramento de serviços no modelo spaghetti. Essa é uma alusão ao fato de que os
barramentos de serviços se pareciam com o prato de macarrão dadas as inúmeras
ramificações de entradas e saídas, das quais as transformações e orquestrações
tornaram os serviços complexos de manter e evoluir devido a dificuldade de
compreensão das dependências entre eles.
Newman (2015) adiciona nessa tese de barramentos de serviços complexos que em
algumas arquiteturas das quais ele avaliou, alguns serviços eram orquestrados
apenas no sentido de diminuir o esforço de desenvolvimento nas camadas
superiores (canais), porém criavam dependências entre os serviços das camadas
inferiores (backend), apresentando conclusões similares a apresentada por Fowler
anteriormente.
Conforme Fowler (2016) e Newman (2015) a complexidade das arquiteturas SOA
tradicionais fez com que os monolíticos sistêmicos, baseados em bibliotecas
compartilhadas e acoplamento de código, se tornassem monolíticos de serviço.
Dessa forma, o estudo relata que a restruturação arquitetural se faz necessária a fim
de reduzir a complexidade dos componentes e a dependência entre os serviços.
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Complementando, Wilde et al. (2016) apontam que a necessidade de simplificação
deu espaço para técnicas simplificadas de arquitetura e desenvolvimento, tal como
os microsserviços, se tornando uma tendência entre os desenvolvedores e
arquitetos de serviços. A formalização arquitetural dos microsserviços se deu
próximo de 2010, conforme aponta o estudo sistemático conduzido por Alshuqayran
et al. (2016). Apesar disso, ainda há divergências de entendimento sobre
microsserviços ser uma instância da arquitetura SOA ou se esse é um modelo
arquitetural único.
Nessa pesquisa é considerada a definição que estabelece que a arquitetura de
microsserviços é uma instanciação da arquitetura SOA, tendo em vista o
compartilhamento dos princípios arquiteturais. Além disso, também é considerada a
definição apresentada por Richards (2015) sobre a compatibilidade das arquiteturas,
do qual o autor afirma que a arquitetura de microsserviços pode ser considerada
complementar à arquitetura SOA tradicional, de forma qual ambas se beneficiam dos
pontos fortes da outra.
Sobre os processos de migração, Balalaie et al. (2016) descrevem de forma geral
em seu estudo alguns tipos de padrões para migração para microsserviços. São
determinados quinze padrões de migração dos quais destacam-se: decomposição
baseada em domínios de dados, mudança de dependência de código para chamada
de serviços e containers orquestrados.
Os autores definem que a decomposição deve ser feita para que os domínios
representem a organização funcional, resultando em um modelo arquitetural
semelhante a arquitetura corporativa. Assim como Balalaie, Brown (2016), sugere
padrões de implementação de sistemas baseados em arquitetura de microsserviço.
São eles: decomposição de bibliotecas, transformação de classes programáticas em
serviços menores, otimização dos códigos fontes restringindo o número de
funcionalidades por composição e interfaces com menos operações. Os fatores
apresentados pelo autor contribuem na abordagem tornando possível definir a
estrutura de modelagem e o padrão de implementação do código fonte.
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2.2.1 Convivência entre arquiteturas SOA tradicional e microsserviços
Uma arquitetura pode ser construída a partir de um ou mais modelos arquiteturais,
levando em consideração de que cada modelo atende um propósito e que para cada
um devem ser considerado seus princípios básicos, e se esses não possuem
perspectivas conflitantes.
Richards (2015) cita a possibilidade de convivência entre a arquitetura SOA
tradicional e a arquitetura de microsserviços, salientando que ao selecionar um
modelo arquitetural, o arquiteto deve perceber qual o propósito da sua arquitetura, e
no detalhe dos serviços, estabelecer relação com o propósito dele e verificar qual o
melhor modelo arquitetural a ser seguido.
As arquiteturas baseadas em serviços compartilham conceitos, tais como: contrato
de uso, disponibilidade, segurança e transações. Toda arquitetura baseada em
serviço define que cada serviço é obrigado a ter um contrato. Um contrato de serviço
estabelece os parâmetros quais o chamador precisa utilizar para invocar as
operações expostas.
2.2.2 Contrato de exposição de serviços
Existem dois tipos de modelagem de contratos em arquiteturas baseadas em
serviços, são elas: contratos baseados em serviços e contratos baseado no
consumidor (RICHARDS, 2015). A diferença entre eles está no método utilizado para
evoluir os contratos dos serviços, sendo que no modelo baseado em serviços, os
contratos são evoluídos na perspectiva do serviço, ou seja, os consumidores são
forçados a alterar suas implementações a fim de atender os novos requisitos do
contrato. Por outro lado, o modelo baseado no consumidor evolui o contrato dos
serviços minimizando os impactos aos seus consumidores.
Segundo Richards (2015), em uma arquitetura corporativa complexa é preciso levar
em conta o modelo organizacional da empresa, isso porque o modelo baseado no
consumidor exige níveis mais altos de colaboração entre os consumidores e o
provedor de serviço, já o modelo de serviços dá ao provedor maior independência.
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De forma geral, os modelos de contrato de serviço apresentados podem ser
utilizados tanto pela arquitetura tradicional SOA, como pela arquitetura de
microsserviços. A diferença entre as arquiteturas para esse caso está na técnica de
implementação dos contratos.
Ainda sobre as interfaces, Richards (2015), determina que o modelo tradicional da
arquitetura SOA estabelece a técnica Web Service Description Language (WSDL)
como método para declaração de serviços. Um WSDL é construído em XML, uma
linguagem baseada em tags, das quais permitem a interpretação dos seus
conteúdos.
A declaração WSDL possui dentro do seu contrato informações referentes ao
endereço lógico do serviço, modelo de dados da requisição, modelo de dados de
saída, modelo de segurança, parâmetros de anexo e entre outros.
Em contrapartida, o modelo de arquitetura de microsserviços tem por premissa ser
um modelo mais leve, ou seja, o seu contrato não declara de forma sistemática as
informações relacionadas ao endereço lógico, modelo de dados e outros (NEWMAN,
2015). No modelo de arquitetura de microsserviços é utilizada a técnica annotation.
Essa técnica é baseada em marcações feitas em API REST, por meio do protocolo
JSON (JavaScript Object Notation) que quando combinada com ferramentas
próprias como o Swagger, fornece ao consumidor do serviço as informações
referentes a invocação das operações e formato da chamada da API (FOWLER,
2016).
A principal diferença entre os contratos de serviços tradicionais SOA e
microsserviços é a técnica utilizada por eles. O WSDL utiliza declarações sobre as
suas operações, enquanto a API REST de microsserviços utiliza os métodos HTTP
(get, put, delete). Na figura 2 é mostrado o mesmo serviço exposto com WSDL e API
REST.
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Figura 2 – Comparação entre operações de serviços em API REST e serviços SOAP

Apesar da diferença técnica, as modelagens de ambas as arquiteturas são iguais,
sendo que a decisão arquitetural permeia na perspectiva de construção, sendo ela
baseada no serviço ou no consumidor.
2.2.3 Disponibilidade dos serviços
Temas referentes à disponibilidade de aplicações são comumente abordados em
assuntos relacionados a infraestrutura ou comunicação sistêmica. Na perspectiva de
serviços a disponibilidade é uma perspectiva utilizada durante o processo das
decisões de modelagem de serviços.
A disponibilidade dos serviços pode ser considerada sob duas perspectivas, a
capacidade do consumidor se conectar ao serviço para enviar requisições e a
capacidade de resposta dessas requisições pelo provedor do serviço (RICHARDS,
2015).
A capacidade de se conectar a um determinado serviço depende da arquitetura
física adotada e da modelagem de interface, do qual a separação dos serviços em
containers lógicos favorece a conectividade dos consumidores (STINE, 2015). Ao
realizar tal separação, espera-se que quando um container se torne indisponível, os
demais permaneçam respondendo, evitando situações de indisponibilidade para os
consumidores (BRITTO et al., 2016).
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No entanto, a indisponibilidade pode ocorrer em qualquer uma das camadas
arquiteturais, ou seja, a interface do serviço pode estar disponível para o
consumidor, porém as camadas de processamento podem estar indisponíveis. O
método arquitetural circuit braker é um forma de abstrair esse problema para o
consumidor do serviço.
O circuit breaker é constituído de uma resposta padrão para casos do qual o
provedor de serviço identifica um problema no processamento. Sob a perspectiva
dos serviços SOA tradicionais, o modelo pode ser utilizado quando um dos serviços
das camadas inferiores ou dentro de uma orquestração se torna indisponível. No
entanto, quando o serviço se torna novamente funcional, o consumidor precisa
repetir a chamada inicial (RICHARDS, 2015).
Na arquitetura de microsserviços, a técnica é similar, porém com a função adicional
dos processamentos assíncronos, do qual a mensagem é mantida em uma fila de
processamento, ou seja, quando o serviço retomar o funcionamento, as mensagens
da fila são processadas e não há a necessidade de repetir a chamada.
Em geral, a disponibilidade para SOA ou para microsserviços deve ser modelada de
forma qual permita com que o consumidor interprete possíveis problemas de
disponibilidade e permita ações de contorno. Neste ponto é importante que o serviço
seja modelado com persistência da mensagem enviada (fila de requisições,
assíncrono) ou que haja o descarte da requisição após a identificação do problema.
2.2.4 Transações
Uma transação pode ser modelada de duas formas, síncrona e assíncrona. O
sincronismo é aplicado com o conceito ACID (atomicidade, consistência, isolamento
e durabilidade). Este conceito define que caso uma transação seja iniciada, e
durante o seu processamento seja identificado um comportamento anômalo, toda a
transação deve ser desfeita, sinalizando para o consumidor de que aquela transação
não foi processada com sucesso. Em contrapartida o modelo assíncrono não precisa
ser tratado em tempo real, de forma qual o consumidor envia a mensagem e não
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aguarda pela resposta, deixando a responsabilidade de execução para o provedor
do serviço.
Todavia, em uma arquitetura de serviços, o conceito transacional pode ser
desafiador em cenários de orquestração (RICHARDS, 2015). Isso ocorre porque
durante o processo de orquestração, o barramento de serviços deve observar se
todas as execuções foram feitas com sucesso, e se não, aquelas que foram
realizadas devem ser desfeitas. Para permitir a reversão das transações, os serviços
das camadas inferiores expõe operações especificas para isso. Outra preocupação
desse modelo é que o consumidor persiste a conexão aguardando o retorno da
resposta, enquanto o barramento processa a requisição.
Como alternativa, existe o modelo de transação assíncrono, do qual o consumidor
envia a requisição para o serviço e ele imediatamente retorna o sucesso, ou falha, e
se responsabiliza pelo processamento. O modelo assíncrono é considerado mais
performático devido a independência das transações (STINE, 2015). Para
transações do qual o consumidor precisa identificar se a requisição foi processada
ou não, a arquitetura pode compor uma fila de retorno, do qual os consumidores
realizam a leitura constante e se atualizam logo que o evento de resposta daquele
processamento é postado na fila de retorno.
Os modelos transacionais são cabíveis tanto na arquitetura tradicional SOA como na
arquitetura de microsserviços. No entanto a arquitetura de microsserviços prioriza o
comportamento baseado em eventos, tratando as requisições por meio do modelo
de coreografia e transações assíncronas, pois esse modelo diminui a dependência
entre os componentes integrados.
2.2.5 Taxonomia
Conforme definições de Erl (2005), uma arquitetura SOA é composta por
decomposições e abstrações originadas de um processo de negócio e em um
contexto de negócio. Para tanto, essa arquitetura também origina classificações que
permitem a elaboração de um modelo conceitual da arquitetura SOA. De forma
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similar, Newman (2015) estabelece de que uma arquitetura de microsserviços deve
ser classificada de forma que os serviços sejam tipificados como serviços de negócio
(business services) ou serviços de infraestrutura (infrastructure services).
Ambas as definições são conceitos relacionados a taxonomia dos serviços. A
modelagem da taxonomia de uma arquitetura é fundamental para que ela seja
entendida por aqueles que pretendem implementar serviços baseados nessa
modelagem, bem como também auxiliar mecanismos de descoberta de serviços.
Richards (2015) define que a taxonomia utilizada tem interferência direta na
modelagem dos serviços. O autor repete o conceito explorado por Newman sobre a
taxonomia de microsserviços e adiciona que a arquitetura SOA diferencia o seu
modelo de taxonomia ao estabelecer outras categorias de taxonomia, tais como:
serviços comuns de negócio (enterprise services) e serviços de aplicação
(application services).
Figura 3 – Modelo de taxonomia de microsserviços e arquitetura SOA tradicional

Para ambas as arquiteturas, a taxonomia dos serviços de negócio e de infraestrutura
são definidas de forma similar. A diferença entre as arquiteturas é que devido a SOA
tradicional possuir uma mensageria comum entre as camadas de negócio e serviços
do tipo corporativos, algumas operações passam a ser aglutinadas em serviços
comuns, o que formam as camadas de serviços corporativos e de aplicação
(RICHARDS, 2015).
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A aglutinação de serviços pode mudar a taxonomia dependendo das definições
adotadas pela metodologia, portanto, ao definir um microsserviço que deva conviver
com serviços em uma arquitetura SOA tradicional, o arquiteto precisa levar em conta
a granularidade do serviço destino, verificando possíveis alterações de taxonomia
dos serviços após o processo de migração.
2.2.6 Granularidade
Comparando os serviços tradicionais SOA e a arquitetura de microsserviços, a
granularidade é vista como um dos principais pontos de divergência em suas
definições (NEWMAN, 2015). Para a SOA tradicional as interfaces devêm ser ricas
de operações e controles, já os microsserviços definem suas interfaces com menos
operações (restrito aos métodos HTTP).
Erl (2005) define que os serviços devem representar os processos de negócio. A
partir dessa definição, é possível identificar no estudo exploratório conduzido por
Lee et al. (2010) sobre os fatores de sucesso da arquitetura SOA, de que ao
representar um processo de negócio como serviço, esses serviços tinham acima de
cinco operações expostas e que por isso as evoluções do serviço eram custosas e
tendiam a demorar mais do que o esperado.
Um serviço tradicional SOA tende a ter granularidade mais grossa. A aglutinação de
operações dentro do mesmo contrato implica no aumento da complexidade para
evolução dessas operações e do serviço como um todo, pois a alteração de uma
única operação pode impactar todas as demais que lá estão.
Em outro extremo, Fowler (2016) declara que em algumas das diligências que
conduziu, foram identificados serviços com granularidade extremamente fina, e
esses resultaram em coreografias com envolvimento de diversos serviços, o que
também resultava em aumento de complexidade para a evolução. O comparativo de
definições arquiteturais é mostrado na figura 4, comparando microsserviços com a
SOA tradicional.
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Baseado nas declarações de Newman (2015), adotar inicialmente a abordagem de
construir serviços com granularidade mais grossa, ou seja, contendo mais operações
dentro do mesmo contrato, é uma forma adequada de se iniciar, desde que após
isso, sejam analisados os comportamentos dos serviços e em seguida, para aqueles
que apresentarem maiores níveis de utilização das operações, realizar uma nova
modelagem a fim de separá-los e aumentar gradualmente a granularidade do
serviço.
Figura 4 – Comparação da abordagem de granularidade de serviços e operações entre
arquitetura de microsserviços e SOA.

Na perspectiva dos microsserviços, uma modelagem de serviços muito granular
pode causar problemas de governança dos serviços e até mesmo performance
(FOWLER, 2016). Exemplo: um serviço que ao ser invocado, posta sua resposta em
uma fila outros cinco serviços escutam, e somente após a conclusão de todos é que
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a transação se encerra, neste caso, se houver uma latência de comunicação ou
processamento, a operação inteira será afetada, tendo em vista que o resultado só é
obtido após a soma dos tempos dos serviços envolvidos na coreografia ou
orquestração (RICHARDS, 2015).
Por fim, entende-se que para definir a granularidade de um determinado serviço é
preciso considerar o modelo arquitetural e o modelo transacional dos serviços. Em
termos da transação, considerar se uma determinada operação é síncrona ou
assíncrona influencia na organização geral do serviço e consequentemente na
granularidade dele.
2.2.7 Orquestração e Coreografia
Os métodos de integração de serviços citados por alguns autores tais como
Richards (2015), Newman (2015) e Fowler (2016) é a coreografia e orquestração. A
orquestração de serviços é comumente utilizada em arquiteturas tradicionais SOA e
a coreografia nas arquiteturas de microsserviços.
A orquestração de serviços é baseada em um componente controlador (Figura 5). O
controlador é responsável por realizar as chamadas aos serviços e executar o que
for preciso para responder ao consumidor do serviço. Em um serviço orquestrado, a
resposta só será retornada após o mediador de serviços executar todas as
operações, e dependendo da modelagem, caso um dos serviços orquestrados falhe,
toda a operação deve ser desfeita.
Figura 5 – Exemplo de orquestrador de serviços
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A coreografia não exige um componente controlador (Figura 6). O modelo de
integração coreografado parte do pressuposto que os serviços são executados em
uma sequência de eventos, os eventos são registrados em uma área comum de
leitura, e por meio de subscrição das filas os outros serviços são invocados de forma
coordenada.
Figura 6 – Exemplo de coreografia de serviços

A coreografia e orquestração é comumente associada à técnica de abstração de
serviços. Abstração é expor somente uma interface para o consumidor enquanto
internamente outros serviços são invocados para cumprir o objetivo esperado pelo
consumidor.
Uma das deficiências da abstração é que por muitas vezes ela não permite o reuso
dos componentes que foram encapsulados pela interface. Sendo assim, quando
uma abstração é composta por diversos componentes ou serviços orquestrados, o
modelo final se assemelha a um monolítico de serviço (FOWLER, 2016). Para evitar
os monolíticos de serviços é preciso avaliar os módulos encapsulados e os serviços
orquestrados, avaliando se eles são candidatos a se tornar serviços autônomos,
integrados através da coreografia.
Para evitar o encapsulamento de serviços candidatos ao reuso, independente da
arquitetura, um dos métodos apresentados é o de modelagem baseado em
domínios, do qual é possível perceber se uma determina função estende aquele
domínio, verificando se outros sistemas podem utilizar aquele serviço encapsulado
(NEWMAN, 2015).
2.3 Avaliação de serviços
Um serviço pode ser avaliado por diferentes perspectivas conforme descreve
Zimmerman et al. (2012). No estudo conduzido por eles, as principais perspectivas
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que devem ser avaliadas são: nível de maturidade, domínio arquitetural e padrões
arquiteturais. Esse modelo de diagnosticar a capacidade foi nomeado de SOAMMI
(SOA Maturity Model Integration).
O SOAMMI propõe três níveis de maturidade: inicial, gerenciável e definido. O nível
de maturidade inicial é considerado para os serviços que não possuem monitoração,
o modelo do serviço não corresponde com a definição arquitetural e os métodos de
desenvolvimento e modelagem utilizados no serviço não estão declarados.
O nível gerenciável, sugere que os serviços são monitorados ao menos no nível de
disponibilidade e do comportamento das transações processadas, além disso a
arquitetura permite ações de correção sem afetar a arquitetura no nível operacional
e toda arquitetura proposta corresponde ao que esta desenvolvido e disponível para
utilização.
O nível mais alto corresponde a uma arquitetura completamente monitorada,
inclusive permitindo ações proativas de correção de comportamento, a arquitetura de
sistemas é padronizada e os serviços têm características definidas, com governança
das operações existentes, tais como o catálogo de serviços.
Na perspectiva arquitetural do serviço, o SOAMMI propõe a avaliação por áreas e
domínios. Para tanto, devem ser identificadas as seguintes características: Modelo
de negócio do produto que originou o serviço, modelo de negócio dos serviços
associados ao produto, cadeia de valor do serviço e modelo de dados e informações
baseado no processo de negócio.
Além do SOAMMI, Bogner et al. (2016) definem um modelo descrito como MM4S,
modelo de capacidade de manutenção para serviços. O modelo pretende
representar a capacidade de realizar ações de manutenção de serviços. Segundo os
autores para se obter a capacidade de manutenção é preciso definir o nível de
acoplamento, coesão, granularidade, complexidade e maturidade de código.
No modelo MM4S o nível de acoplamento pode ser medido por meio das seguintes
métricas: Importância do serviço (número de clientes que utilizam ao menos uma
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das operações expostas), dependência do serviço (número de serviços que
dependem de ao menos uma operação desse serviço analisado) e interdependência
do serviço (número de serviços que possuem dependência bidirecional em uma ou
mais operações do serviço).
Segundo o modelo, o nível de coesão é obtido pelas métricas: Coesão dos dados de
interface, ou seja, existência de mais de um modelo de dados para informações de
um mesmo domínio, i.e., uma interface que contem elemento do tipo data definido
como data gregoriana e outro definido como data comum, para haver coesão, é
preciso estabelecer um único tipo de dado. A coesão é percebida no uso da
interface para obter uma determinada informação, onde somente uma operação da
interface do serviço é utilizada, sendo que nenhuma outra provê o mesmo tipo de
informação e os tipos de dados são padronizados.
Para definir o nível de granularidade do serviço são utilizadas como métricas:
contagem de peso da interface, número de operações que compõe a mesma
interface de serviço e nivelamento de componentes, número de composições de
artefatos e códigos que compõe o serviço e as suas dependências internas.
A complexidade do serviço é definida pela métrica de total de respostas do serviço,
método que segundo os autores é derivado do modelo de orientação a objeto, onde
para definir essa métrica é verificada a quantidade de respostas internas e externas
são recebidas para cumprir o objetivo do serviço.
Maturidade de código do serviço é determinada pelas métricas: índice de
comentários (quantidade de métodos e classes comentadas a fim de indicar a
finalidade de cada um), quantidade de clones (número de códigos clonados dentro
das estruturas internas) e capacidade de teste (quantidade de componentes que
podem ser testados utilizando ferramentas de testes automatizados).
Em geral, o estudo do SOAMMI e MM4S são bases para conduzir tanto a avaliação
inicial de serviços candidatos para migração como também a avaliação pós
migração. No entanto, entende-se que avaliações de maturidade arquitetural
adicionam complexidade, e por isso, nessa pesquisa foi feita a abstração do modelo
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de maturidade e aplicou somente como um guia para validação arquitetural do
serviço migrado.
Além disso, avaliar os serviços nos níveis propostos permite obter as bases
conceituais dos princípios e domínios de dados, direcionando inclusive as bases
técnicas e o modelo transacional do serviço destino.
2.4 Técnicas de modelagem de microsserviços baseadas em serviços SOA
existentes
Segundo Francesco (2017) a migração de serviços existentes para microsserviços é
uma atividade complexa pela falta de literatura especifica. Gouigoux et al (2017),
Jamshidi et al. (2017), Merino (2015), Levcovitz et al. (2016) e Dragoni (2017)
relatam que modelar microsserviços a partir de um serviço SOA já existente exige
atividades adicionais para entendimento das funções e dos métodos que compõe o
serviço.
Gouigoux et al. (2017) descrevem as lições aprendidas durante o processo de
migração de serviços para microsserviços, os autores apontam o processo utilizado
para análise: inicialmente o serviço candidato deve ter a granularidade analisada por
meio das interfaces expostas no barramento de serviço, fazendo correlação desse
com o processo de negócio qual o serviço representa e por fim, verificar a
capacidade de automação de testes e verificações de qualidade.
Em um nível mais abrangente, Jamshidi et al. (2017) conduziram um estudo
abordando as técnicas de migração de plataforma, da qual não somente os serviços
precisam ser revistos como também a plataforma de infraestrutura. O estudo mostra
a condução das atividades de análise e migração para uma arquitetura baseada nos
conceitos de cloud computing.
Os autores definem 15 padrões de modelagem, sendo que cada padrão possui um
ou mais objetivos, sendo esses descritos a seguir: tempo de desenvolvimento e
entrega, adição de novas capacidades, redução de custo operacional, aumento de
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investimento, redução do uso de recursos locais, escalabilidade e aumento de
eficiência operacional.
Tais padrões são organizados em categorias, sendo essas: Alteração de host de
infraestrutura, codificação para cloud computing, fatoração de serviço, fatoração dos
contratos de exposição, restruturação e modernização de serviços.
Os autores concluem com um estudo de caso de migração, do qual a arquitetura é
avaliada conforme os padrões determinados e seus objetivos. Durante o processo,
os autores expõem que a lógica de microsserviços é um acelerador para transformar
a arquitetura física em um modelo baseado em plataforma.
Levcovitz et al. (2016) descrevem uma ordem de passos e atividades para migrar
serviços monolíticos para microsserviços. A migração proposta é composta por 6
passos, inicialmente os serviços são verificados individualmente na perspectiva de
granularidade, seguindo pela análise de dependência, viabilidade e terminando na
remodelagem das operações e interfaces expostas.
Merino (2015) descreve a migração no detalhe do código de programação. O autor
tem como base um sistema construído sob as perspectivas tradicionais de
orientação a objetos que é migrado para um framework de microsserviços. A
migração é realizada com base no modelo de classes do sistema alvo, do qual as
classes são analisadas no nível de dependência, e são consideradas candidatas
todas as classes reusadas por mais de um componente através da biblioteca
compartilhada. Neste caso, o autor descreve no nível da técnica um método para
anotações de código baseado em microsserviços.
2.5 Consolidação da revisão bibliográfica
Nessa subseção é apresentada a tabela 1 que demonstra os 29 estudos utilizados
na pesquisa. Cada estudo é classificado em uma perspectiva de contribuição da
pesquisa, podendo ser parte da exploração dos conceitos gerais, contribuição com
estudos relacionados a migração de serviços para microsserviços, ou elaboração da
abordagem de migração em si.
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Na perspectiva dos conceitos gerais, os estudos foram classificados em arquitetura
SOA, arquitetura de microsserviços e técnicas de modelagem auxiliar as
arquiteturas, tal como o DDD.
Em relação a migração para microsserviços, a classificação relacionada aos
modelos conceituais indica os estudos que contribuem com técnicas e formas de
modelar microsserviços, bem como também os que contribuem com experiências
práticas de migração.
Por fim, a perspectiva da elaboração da abordagem aponta os estudos que
contribuíram no desenvolvimento da abordagem de migração e aqueles utilizados
para definir os requisitos de migração.
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Tabela 1 – Relação de estudos e aplicabilidade
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3 REQUISITOS

PARA

MIGRAÇÃO

ARQUITETURAL

DE

SERVIÇOS

BASEADOS EM SOA TRADICIONAL PARA MICROSSERVIÇOS
Nesta seção é apresentado o conjunto de requisitos arquiteturais. Esses requisitos
foram definidos com o objetivo de validar a abordagem de migração arquitetural
proposta. Os requisitos permeiam a construção e avaliação arquitetural de serviços
web. Cada requisito foi proposto com base em estudos metodológicos e práticos,
aplicados na perspectiva do serviço antes e depois da migração arquitetural. Para
distinguir essas perspectivas, foram referenciados como serviços candidatos os
serviços alvos da migração para microsserviços e serviços destino os microsserviços
gerados após a aplicação da abordagem de migração.
3.1

Requisito 1: O serviço destino deve corresponder somente a um único
domínio funcional

A arquitetura de microsserviços preconiza o conceito de individualidade e
especialização do propósito funcional (NEWMAN, 2015). Sendo assim, o serviço
destino deve manter este principio, portanto as operações devem ser restritas a um
único domínio funcional.
Conforme relatado na experiência de Dragoni et al. (2017), ao realizar a análise
conceitual do componente de compra e venda de ações, foram identificados dois
domínios funcionais. O primeiro correspondia as operações de compra e vendas de
ações, e o outro domínio era relacionado as mensagens enviadas para órgãos
reguladores.
O serviço de compra e venda compartilhava as bibliotecas com funções de suporte
ao envio de mensagens aos órgãos reguladores, porém o mecanismo de
mensageria tinha outras responsabilidades, como o envio de outras mensagens para
serviços não relacionado aos mesmos órgãos. Neste caso, quando o componente
de

comunicação

necessitava

evoluir,

era

necessário

a

modelagem

e

o

desenvolvimento por parte do componente de compra e vendas, devido o
acoplamento entre eles.
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Com base neste caso, para construir o serviço destino é necessário levar em
consideração a individualidade dos serviços e suas operações, principio fundamental
da arquitetura de microsserviços (NEWMAN, 2015) e (FOWLER, 2016). Segundo
Newman (2015), durante a modelagem de microsserviços é necessário identificar os
seus domínios funcionais e separá-los, de forma qual correspondam a estruturas
singulares. Balalaie et al. (2016) sugerem como um dos seus padrões para
migração, aplicar técnicas como o DDD para decomposição de domínios funcionais.
3.2

Requisito 2: As interfaces dos serviços destinos devem ter coesão de nomes
e tipos de dados com a arquitetura corrente e futura

As arquiteturas são compostas por coleções de sistemas e seus serviços. Cada
serviço expõe operações e, para cada operação, são definidos os tipos de dados.
Em uma arquitetura complexa é necessário padronizar os nomes e tipos dos dados
utilizados, pois assim é possível evoluir a governança e compor um catálogo de
serviços padronizado.
A governança de uma arquitetura baseada em serviços, seja ela SOA ou
microsserviços, é garantida, dentre vários requisitos, por métodos de descoberta e
controle de versão dos serviços (RICHARDS, 2015).
Segundo Fowler (2016), uma arquitetura de microsserviços pode resultar em um
conjunto expressivo de serviços, sendo assim, sujeito a desorganização e problemas
de governança. Para evitar isso, o autor sugere o mapeamento das interfaces e a
organização delas em um catálogo centralizado. Sob a perspectiva prática,
Gouigoux et al. (2017) descrevem em sua experiência que os novos microsserviços
definidos mantiveram o modelo de governança já estabelecido, apesar de terem
bases arquiteturais diferentes dos serviços não migrados.
Zimmerman et al. (2012) propõe um método automático de descoberta de serviços
baseado em um algoritmo que utiliza o modelo de taxonomia e padronização de
nomes para “varrer” os serviços disponíveis, seja ele SOA ou microsserviços, e
resultar em um catálogo de serviços. Balalaie et al (2016) indica um padrão diferente
para descoberta de microsserviços, porém ambos concordam que para isso é
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indicado realizar atividades de normalização de nomes e tipos de dados dos
serviços.
3.3

Requisito 3: Os componentes internos do serviço destino devem corresponder
exclusivamente às funções da interface exposta

O compartilhamento de componentes lógicos cria uma dependência entre sistemas,
porém é comum que esses componentes não tenham o mesmo objetivo funcional.
Tal como uma tabela de dados, ou biblioteca compartilhada que não pode retirar
uma coluna, ou alterar um tipo de dado de sua estrutura, sob o risco de romper a
lógica de algum dos componentes consumidores.
Todo componente em uma arquitetura baseada em serviços, é composto
genericamente por três camadas, são elas: interface, processamento e fonte de
dados (RICHARDS, 2015). A independência lógica desses componentes, para a
arquitetura de microsserviços, é um dos princípios arquiteturais, devendo esse
executar somente as ações descritas em sua interface, e essa se remeter a somente
um objetivo de negócio (NEWMAN, 2015).
Os autores Dragoni et al. (2017) e Petrasch (2017) identificaram problemas
relacionados a individualidade e independência dos serviços através de análises dos
componentes internos. Os autores observaram que para aqueles que possuíam
componentes com dependências não correspondentes a função declarada na
interface, tiveram seus modelos decompostos em microsserviços, e posteriormente
integrados por meio de suas interfaces.
3.4

Requisito 4: Os protocolos de aplicação das interfaces do serviço destino
devem prover interoperabilidade com os demais serviços existentes

A abordagem de migração é aplicada individualmente nos serviços, portanto é
preciso manter o funcionamento das integrações com os demais serviços existentes.
Dessa forma, o serviço destino deve garantir a interoperabilidade observando os
padrões e métodos das integrações existentes.
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Para desenvolver uma arquitetura baseada em serviço é necessário mapear as
interfaces de comunicação (ERL, 2005). Na perspectiva de microsserviços, a
modelagem das interfaces é uma atividade que influencia diretamente nas decisões
arquiteturais e na forma como os sistemas se relacionam, segundo Newman (2015),
para definir os padrões de interfaces é preciso realizar a modelagem levando em
consideração o tipo de transação utilizado entre elas.
Dragoni et al. (2017) citam que durante a etapa de análise, um dos sistemas não foi
candidato a migração devido a interface e o padrão de implementação da aplicação
ser baseado em linguagem mainframe. Para Richards (2015), independente das
diferenças técnicas de construção das interfaces em uma arquitetura tradicional SOA
e microsserviços, uma arquitetura composta por ambos os modelos deve garantir
que a comunicação entre os componentes seja possível, evitando a criação de silos
de serviço.
3.5

Requisito 5: Os serviços candidatos devem ter suas dependências e
dependentes definidos

Definir a relação de dependência é necessário para apoiar nas atividades de
modelagem das integrações entre os serviços. A partir de uma dependência é
gerado decisões arquiteturais distintas, que são percebidas após a definição da
integração do serviço destino com os demais serviços existentes.
A dependência de um serviço pode torná-lo candidato a migração, como também
pode inviabilizar a migração dele para outro modelo arquitetural (GOUIGOUX et al.,
2017). Dragoni et al. (2017) conduziram a análise de dependência a fim de
determinar os serviços candidatos para a migração. Segundo os autores, a partir da
análise de dependência foi possível identificar as integrações entre os componentes
e as dependências. Nos novos microsserviços gerados as integrações existentes
foram mantidas a fim de manter as funcionalidades, porém os métodos utilizados
foram remodelados com o intuito de manter os princípios da arquitetura de
microsserviços.
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Para mapear as dependências é necessário obter toda a cadeia das transações que
constituem a arquitetura atual (NEWMAN, 2015). O mapa de dependências requer
informações dos consumidores e as fontes de dados que eles utilizam (BALALAIE et
al., 2016)
3.6

Requisito 6: O nível de granularidade do serviço destino deve respeitar o
princípio arquitetural dos microsserviços

As arquiteturas baseadas em serviço devem prever uma análise sobre a
granularidade das operações, sendo que essas correspondem ao seu processo de
negócio mapeado (ERL, 2005). Os microsserviços são construídos utilizando
serviços com nível de granularidade fino, respeitando o principio de responsabilidade
única e operações individuais da camada de apresentação até a base de dados
(NEWMAN, 2015).
De tal forma, Balalaie et al. (2016) definem um modelo para analise da granularidade
e decomposição dos serviços através das operações das interfaces existentes.
Petrasch (2017) e Merino (2015) analisam a granularidade através das classes e dos
componentes existentes, sendo que para cada componente migrado foi produzida
uma interface especifica para cada um nos serviços destinos.
3.7

Requisito 7: O serviço destino deve ter definido seus padrões de transações
por operação exposta

Uma transação pode ser síncrona ou assíncrona, e por isso, uma operação síncrona
requer que o serviço seja modelado e suporte essa funcionalidade, por exemplo uma
operação de crédito financeiro, que necessita da confirmação da transação para
encerrar o seu processamento. Em contrapartida, uma operação assíncrona é
similar a um registro (log) de auditoria, que o seu processamento independe do
resultado final. Sendo assim, todo serviço destino deverá ter suas operações
modeladas no modelo síncrono ou assíncrono, visando atender o objetivo funcional
do serviço.
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Segundo Newman (2015), os microsserviços podem ser integrados de forma
síncrona ou assíncrona, sendo que o método assíncrono é o mais indicado em um
ambiente de microsserviços. Fowler (2016) indica que não há uma regra para
determinar o método de integração, mas que o principal fator de decisão é baseado
no modelo de negócio e o objetivo do serviço criado. Ao realizar a modelagem ou
evolução de um serviço, é necessário verificar e modelar as transações que
compões o serviço (RICHARDS, 2015).
Dragoni et al. (2017) descrevem que para simplificar as definições de integração e
manter a interoperabilidade, foi necessário descrever através de uma lista as
transações correspondentes aos serviços destinos, e para cada transação definir se
ela é assíncrona ou síncrona e também atribuir o protocolo de aplicação
implementado.
3.8

Requisito 8: O serviço destino deve ser integrado pelos demais serviços por
coreografia ou orquestração

Em arquiteturas baseadas em serviço é comum utilizar a coreografia ou
orquestração (RICHARDS, 2015). A arquitetura tradicional SOA prioriza o modelo de
orquestração de serviços para as integrações (ERL, 2005). A arquitetura de
microsserviços prioriza o modelo de coreografia de serviços para integração
(NEWMAN, 2015). Richards (2015) afirma que não há um modelo ideal, para o autor
é importante analisar cada serviço, e a decisão depende das suas integrações e do
objetivo final de negócio.
Dragoni et al. (2017) citam que na transformação do sistema utilizado no estudo de
caso, as transações orquestradas eram relacionadas a compra e venda de ações,
que tinham a obrigatoriedade de executar as funções em serie e somente concluir
após a ordem de compra ou venda ser efetivada. No mesmo caso, a comunicação
operacional desse serviço foi modelada através da coreografia e transação
assíncrona, pois não havia a necessidade de comunicar em tempo real a transação
para alguns órgãos reguladores. Para os autores, analisar e conviver com
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orquestrações e coreografias permitiu aumentar o aproveitamento dos recursos
computacionais bem como a organização dos componentes.
3.9

Requisito 9: A arquitetura física do serviço destino deve corresponder ao seu
modelo lógico

A arquitetura de microsserviços permite a independência e organização dos
componentes em containers (NEWMAN, 2015). A independência física pode ser
obtida através do modelo de containers. Um container pode ser instalado em mais
de um servidor de aplicação sem haver dependência com os demais recursos
instalados. Tal estrutura reforça o conceito de independência e autonomia do serviço
destino.
Gouigoux et al. (2017) descrevem a possibilidade de adotar estratégias de
plataforma como serviço após reordenar os serviços e dividi-los em containers.
Segundo os autores, ao realizar as manutenções os demais containers não eram
mais afetados e a monitoração se tornou mais eficiente.
Stine (2015) cita que é ineficiente criar uma arquitetura de microsserviços se esses
componentes estiverem organizados na mesma estrutura física, pois dessa forma
eles seriam independentes na perspectiva lógica, porém ainda haveria um alto
acoplamento sob a perspectiva física.
Dragoni et al. (2017) descrevem os ganhos operacionais e de desempenho com
balanceamento de carga, processamento e independência dos serviços após
reordenar a arquitetura física com base nos microsserviços criados. No âmbito da
modelagem, Balalaie et al. (2016) descrevem um padrão para realizar a modelagem
de containers baseados nos microsserviços. Stine (2015) define que para cada
serviço decomposto é preciso definir um container, por outro lado, Richards (2015)
preconiza a necessidade de verificar os objetivos de negócio, e que inicialmente é
indicado organizar os containers conforme os domínios de negócio modelados no
DDD.
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3.10

Requisito 10: Validações arquiteturais durante o processo de migração

Segundo Newman (2015), ao verificar a aderência dos serviços com os conceitos de
granularidade, organização em domínios e outros, o resultado final tende a ter maior
coesão com os objetivos pretendidos em relação a redução do acoplamento e
aumento da autonomia dos serviços. Independente de ser uma arquitetura
tradicional SOA ou de microsserviços, os componentes da arquitetura devem
respeitar os respectivos princípios arquiteturais (RICHARDS, 2015). Para Dragoni et
al. (2017), durante e ao final do processo de migração é necessário realizar
verificações periódicas a fim de garantir a qualidade dos componentes gerados.
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4 PROCESSO

DE

TRANSFORMAÇÃO

DE

SERVIÇO

SOA

EM

MICROSSERVIÇOS
A abordagem de migração está definida em um processo e, nessa seção, são
detalhados os sub-processos e as atividades que compõem a abordagem de
migração. O processo foi elaborado com base nos requisitos apresentados no item
3, sendo que a aderência aos requisitos é validada na seção 5 desse trabalho.
A aplicação do método pode ser em um serviço individual, ou em um conjunto de
serviços, e além dos serviços, a abordagem pode ser aplicada em um componente
que encapsula funcionalidades que devem ser expostas como serviço. Todavia,
independentemente, todos são verificados antes de aplicar a abordagem e somente
após uma avaliação, são considerados candidatos para migração arquitetural. Ao
final do processo, o serviço destino é validado com base nos princípios arquiteturais
de microsserviços.
O processo de transformação é formado por etapas, sendo que para cada uma foi
determinada uma coleção de atividades. As atividades contêm artefatos de entrada,
ferramentas e técnicas para auxiliar na execução, e os artefatos de saída, que
podem ser gerados ou atualizados durante a atividade.
4.1

Processo de migração de serviço SOA em microsserviços

O processo de migração demonstrado na figura 7 foi definido com sete subprocessos, dos quais seis foram baseados nos passos demonstrados pelo estudo
conduzido por Levcovitz et al. (2016), adicionado somente a validação final, que foi
incluída com base nas experiências de Dragoni et al. (2017), em que os autores
relataram que a inclusão de atividades de validação evitou a criação de serviços não
condizentes com os princípios da arquitetura de microsserviços.
O processo contempla os seguintes temas: verificação de serviços candidatos,
análise de dependência do serviço candidato, decomposição do serviço candidato,
modelagem arquitetural e técnica do serviço candidato e por fim, validação do
serviço destino demonstrado na Figura 7. Entende-se que o serviço destino conviva
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com a arquitetura existente, mantendo assim uma arquitetura composta por serviços
tradicionais SOA e microsserviços.
Figura 7 – Processo da abordagem de migração arquitetural

4.2

Verificação dos serviços candidatos

A verificação de serviços candidatos é o primeiro sub-processo, definido conforme a
Figura 8, ele foi incluído com base nos estudos de Fowler (2016) e Newman (2015),
quando os autores introduzem a questão de quem nem todo serviço deve ser
migrado para arquitetura de microsserviços. Nesses mesmos estudos foram
identificadas três perspectivas de avaliação, sendo elas refletidas nas atividades
desse sub-processo.
O objetivo dessa verificação é determinar se o serviço é candidato para migração
arquitetural a partir da análise das características de modelagem, funcional e
técnica. Considera-se elegível o serviço que contém agregação de operações de
outros domínios funcionais, ou internalização de bibliotecas programáticas, ou
internalização de módulos de outras aplicações da arquitetura.
A primeira etapa para adotar a migração de serviços para microsserviços é verificar
a necessidade da transformação arquitetural. A verificação foi dividida em três fases:
Análise do domínio funcional do serviço candidato, análise da taxonomia do serviço
candidato e análise técnica do serviço candidato.
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Figura 8 – Sub-processo de verificação dos serviços candidatos

Para auxiliar nas atividades de verificação foi elaborada a Tabela 2. Ela é composta
por perguntas que correspondem a cada passo da verificação, sendo essas
perguntas respondidas com verdadeiro ou falso. Para cada pergunta foi estabelecido
um peso. Os pesos foram definidos com base na declaração de Newman (2015), do
qual ele define os principais motivadores para transformação arquitetural.
Ao final das respostas, conforme o peso atribuído a cada pergunta é possível
verificar o resultado obtido na verificação. O resultado visa auxiliar na decisão de
realizar a transformação, e inicialmente, foi atribuído como premissa que qualquer
resultado maior que dez será considerado como serviço candidato, porém, o limiar
de pontos deve ser revisto através de experiências e trabalhos futuros.
Tabela 2 – Análise do serviço candidato
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•

Análise de Domínio Funcional do Serviço Candidato

Segundo Newman (2015), a análise de domínio funcional mais utilizada para
microsserviços é a DDD, por isso incluída nessa atividade como a ferramenta de
verificação para a perspectiva de domínios funcionais. O método permite identificar a
perspectiva funcional da arquitetura como um todo, e assim analisar se o serviço
candidato possui somente funções que correspondem ao domínio funcional ao qual
pertence. A identificação de funções que não correspondem ao domínio funcional do
serviço indica a possibilidade de decompor essas funções e estabelecer um novo
modelo de serviço.
o Entrada
§ Modelo funcional atual da organização
§ Descrição do serviço candidato
§ Definição funcional do serviço destino
o Ferramentas e Técnicas
§ Modelagem por domínios (DDD)
o Saída
§ Análise de domínios do serviço candidato
•

Análise da Taxonomia do Serviço Candidato

Tendo em vista que o modelo de taxonomia da arquitetura de microsserviços é
composta por somente duas camadas (NEWMAN, 2015, RICHARDS, 2015) e a
arquitetura tradicional SOA por pelo menos quatro (ERL, 2005), foi incluída a
verificação de taxonomia a fim de evitar que os serviços contenham operações que
não correspondam a mesma taxonomia.
A análise de taxonomia identifica o grupo lógico do serviço candidato. O serviço é
comparado com a taxonomia da arquitetura de microsserviços, sendo esse
classificado como negócio ou infraestrutura. Considera-se o serviço candidato
aderente a taxonomia quando as operações correspondem somente a uma camada
lógica, e quando essa camada também esta correta na perspectiva do serviço como
um todo. As operações que não pertencem a camada lógica do serviço candidato
devem compor um novo serviço na camada lógica correta.
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o Entrada
§ Modelo de taxonomia atual da organização
§ Descrição do serviço candidato
§ Modelo de dados do serviço candidato
§ Descrição de interface do serviço candidato
o Ferramentas e Técnicas
§ Modelo de taxonomia de microsserviços
o Saída
§ Análise Taxonômica do Serviço Candidato
•

Análise Técnica do Serviço Candidato

Como conclusão das análises, Levcovitz et al. (2016) e Verano (2014) descrevem
que alguns acoplamentos estão no nível de bibliotecas ou código-fonte, o que
durante um período de manutenção dificulta a evolução do sistema. Dessa forma, os
componentes e os módulos do serviço destino são analisados com o intuito de
identificar acoplamento de códigos ou bibliotecas de outros componentes da
arquitetura. Havendo o acoplamento, a aplicação do componente acoplado será
considerada como serviço candidato. Os componentes nesse caso são integrados
após a migração arquitetural através de interfaces remotas de serviço.
o Entrada
§ Descrição do serviço candidato
§ Diagrama de componentes das aplicações
o Ferramentas e Técnicas
§ Diagrama de componentes
o Saída
§ Análise Técnica do Serviço Candidato
Conforme explorado inicialmente, ao final das atividades de verificação o resultado
deverá ser analisado e determinado se prossegue com o processo de
transformação.
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4.3

Análise de dependência do serviço candidato

O segundo sub-processo da abordagem é a análise de dependência do serviço
candidato. Segundo Balalaie et al. (2016) os serviços possuem dois tipos de
dependências, como consumidores ou como servidores. Na mesma perspectiva,
Gouigoux et al. (2017) relatou a necessidade de compreender as dependências dos
serviços antes de realizar alterações no modelo de serviço. Dragoni et al. (2017)
incluem a necessidade de mapeamento das dependências a fim de manter as
integrações após uma mudança de arquitetura de algum dos serviços já existentes.
As dependências são mapeadas levando em consideração os componentes internos
do serviço candidato e os serviços qual ele executa. É considerado como
dependente o serviço ou componente que influencia diretamente no processamento
da operação do serviço.
As dependências são mapeadas na perspectiva dos consumidores e servidores.
Portanto a análise do serviço candidato será composta pelas atividades:
mapeamento de serviços consumidos e consumidores.
A forma de mapeamento das dependências demonstrado na figura 9, foi feito com
base nas experiências de Dragoni et al. (2017) e Gouigoux et al. (2017), adicionado
da sugestão de tabela para mapeamento e rastreabilidade dos resultados obtidos.
Figura 9 – Sub-processo de análise de dependência do serviço candidato

Para auxiliar o mapeamento das dependências foi elaborada a Tabela 3 que
identifica as dependências por serviço.
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Tabela 3 – Exemplo da análise de dependência dos serviços

•

Mapeamento de Dependência – Serviços Consumidos

O mapeamento dos serviços consumidos tem como objetivo perceber o nível de
dependência do serviço com outras camadas da arquitetura atual. O serviço que
utiliza muitos serviços para cumprir seu objetivo funcional é candidato para migração
arquitetural.
o Entrada
§ Definição funcional do serviço candidato
§ Diagrama de componentes do serviço candidato
§ Estórias
o Ferramentas e Técnicas
§ Diagrama de sequência
§ Registros técnicos de transações (log)
§ Tabela de dependências
o Saída
§ Tabela de dependências do serviço candidato
•

Mapeamento de Dependência – Serviços Consumidores

Sobre a perspectiva dos demais serviços, é necessário mapear aqueles que utilizam
as operações do serviço candidato, pois através desse mapeamento é possível
identificar quais os impactos de uma possível alteração de contrato, ou caso a
operação deixe de existir, quais são os serviços que precisam se adaptar ao novo
modelo.
o Entrada
§ Estórias
§ Diagrama de componentes de serviços relacionados
§ Modelo arquitetural da organização
o Ferramentas e Técnicas
§ Diagrama de sequência
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§
§

Registros técnicos de transações (log)
Tabela de dependências

o Saída
§ Tabela de dependências do serviço candidato atualizada
Ao final das duas atividades é possível identificar através da tabela as integrações e
quais as dependências entre os serviços da arquitetura.
4.4

Decomposição do serviço candidato

O sub-processo de decomposição (Figura 10) foi definido com base em Newman
(2015), Fowler (2016) e Richards (2015), que descrevem que um serviço ou
componente de sistema pode ser decomposto sob a perspectiva funcional,
condizendo com o modelo de domínios e sob a perspectiva de granularidade das
operações existentes. Além dessas perspectivas, Lee et al. (2010) indica a
perspectiva técnica, desacoplando bibliotecas e códigos-fontes de outros sistemas.
Portanto, o serviço candidato é decomposto conforme o resultado do método DDD e
das análises de dependência. Seguindo o requisito de autonomia, o serviço
candidato é decomposto de forma qual o microsserviço possua somente operações
relacionadas ao objetivo funcional. Com relação aos componentes internos, todos
eles devem existir sob a perspectiva da interface exposta, evitando dependência
com componentes que não correspondem a operação inicial.
No fim dessas atividades, é suposto que o serviço candidato se torne um, ou mais
de um novo serviço, considerado nesse trabalho como serviço destino.
Figura 10 – Sub-processo de decomposição do serviço candidato

•

Decomposição Funcional do Serviço Candidato

A decomposição funcional é realizada com aplicação do DDD no serviço candidato.
Após a aplicação do método, o serviço candidato é classificado dentro de um
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domínio funcional, organizando as operações em novos serviços, ou gerando novas
operações que correspondam ao mesmo domínio.
o Entrada
§ Análise de domínios do serviço candidato
§ Descrição funcional do serviço candidato
o Ferramentas e Técnicas
§ DDD
o Saída
§ Diagrama funcional atualizada do serviço candidato
•

Decomposição Técnica do Serviço Candidato

Sob a perspectiva técnica, Brown (2016) defende que as bibliotecas compartilhadas
sejam migradas para serviços menores, por isso, os módulos correspondentes as
operações do serviço candidato são decompostos seguindo a prerrogativa dos
microsserviços, do qual os módulos devem ser autocontidos até o seu modelo de
dados.
o Entrada
§ Análise técnica do serviço candidato
§ Diagrama de componentes do serviço candidato
§ Composição funcional atualizada do serviço candidato
o Ferramentas e Técnicas
§ Diagrama de componentes (UML)
o Saída
§ Diagrama de componentes atualizado do serviço candidato
•

Decomposição Granular do Serviço Candidato

Após a decomposição com base nos domínios funcionais, as operações geradas
são avaliadas sob a perspectiva dos princípios de granularidade dos microsserviços.
Para este caso é seguida a definição de Newman (2015), do qual as operações não
devem executar nenhuma função além daquela declarada em seu nome.
o Entrada
§ Diagrama de componentes atualizado do serviço candidato
§ Composição funcional atualizada do serviço candidato

67

o Ferramentas e Técnicas
§ Diagrama de arquitetura
o Saída
§ Diagrama funcional do serviço destino
§ Tabela de operações do serviço destino
4.5

Análise de dependência do serviço destino

O sub-processo de análise de dependências do serviço destino (Figura 11) foi
incluída na abordagem conforme aponta Dragoni et al. (2017). Os autores
descrevem que durante a experiência de migração, os novos serviços não poderiam
interromper o funcionamento dos sistemas e serviços não migrados.
Com as atividades de decomposição do serviço candidato é gerada uma tabela de
definição das operações do serviço destino. A partir dessa tabela é realizada a
comparação das dependências do serviço candidato com os novos serviços e novas
operações, verificando se as dependências permanecem, ou se elas são alteradas,
podendo inclusive não mais existir.
Assim como o serviço candidato, as dependências são mapeadas na perspectiva
dos consumidores e servidores. Contando assim com as mesmas atividades:
mapeamento de serviços consumidos e consumidores.
Figura 11 – Sub-processo de análise de dependência do serviço destino

E da mesma forma do serviço candidato, o serviço destino tem as dependências
mapeadas com o mesmo tipo de tabela.
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Tabela 4 – Exemplo da análise de dependência dos serviços após decomposição

•

Mapeamento de Dependência – Serviços Consumidos

O mapeamento dos serviços consumidos tem como objetivo perceber o nível de
dependência do novo serviço com os demais sistemas da arquitetura.
o Entrada
§ Definição funcional do serviço candidato
§ Diagrama de componentes do serviço candidato
§ Estórias
o Ferramentas e Técnicas
§ Diagrama de sequência
§ Registros técnicos de transações (log)
§ Tabela de dependências
o Saída
§ Tabela de dependências do serviço destino
•

Mapeamento de Dependência – Serviços Consumidores

Sob a perspectiva dos demais serviços, é mapeado as novas dependências
daqueles que irão utilizar as novas operações do serviço destino, e através desse
mapeamento é possível identificar os impactos e possíveis ações que permita a
manutenção da interoperabilidade.
o Entrada
§ Estórias
§ Diagrama de componentes de serviços relacionados
§ Modelo arquitetural da organização
o Ferramentas e Técnicas
§ Diagrama de sequência
§ Registros técnicos de transações (log)
§ Tabela de dependências
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o Saída
§ Tabela de dependências do serviço destino atualizada
Ao fim das duas atividades é possível identificar através da tabela as integrações e
quais as dependências entre os serviços da arquitetura.
4.6

Modelagem arquitetural do serviço destino

O objetivo do sub-processo de modelagem arquitetural (Figura 12) é construir um
diagrama que suporte o processo de implementação dos novos serviços. Salhofer et
al. (2012) propõe que os módulos sejam definidos por funcionalidade, portanto, cada
operação teria por definição uma estrutura individual para processamento.
A modelagem arquitetural é composta pelo processo que visa determinar a
arquitetura dos microsserviços do serviço destino. O serviço destino é definido a
partir das seguintes atividades: definição lógica do serviço destino, definição de
interfaces do serviço destino e finalizando com a definição do diagrama arquitetural
de microsserviço do serviço destino.
Figura 12 - Sub-processo de modelagem arquitetural do serviço destino

•

Definição lógica do serviço destino

O serviço destino é definido a partir de suas operações com base no objetivo de
negócio, sendo esses uma composição independente da arquitetura. Obter a
definição arquitetural antes do desenvolvimento é uma prática recomendada pelos
estudos de experiências práticas, tais como os estudos conduzidos por Dragoni et al.
(2017), Merino (2015), e Gouigoux et al. (2017).
Tais operações devem atender as definições arquiteturais de microsserviços, ou
seja, as operações devem ser autônomas e corresponder a uma finalidade única, tal
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como deletar, atualizar ou criar, evitando que a operação realize mais de uma
atividade na mesma interface exposta.
Por operação é preciso determinar quais delas fazem parte de uma execução
coreografada. A invocação de serviços coreografados não estabelece relação de
dependência entre os microsserviços, mas com os eventos gerados na arquitetura
como um todo, levando em consideração de que muitos serviços na mesma
coreografia podem causar lentidão ou perda de consistência da transação.
o Entrada
§ Mapeamento de dependências do serviço candidato
§ Diagrama de componentes atualizado do serviço candidato
o Ferramentas e Técnicas
§ Diagrama de sequência
§ Modelo de taxonomia de microsserviços
o Saída
§ Diagrama de sequência do serviço destino
•

Definição de interfaces do serviço destino

Nessa etapa é definido o contrato do serviço, em referência ao ponto abordado por
Fowler (2016) sobre os modelos de dados e contratos, sendo que esses precisam
ter coesão com os demais serviços da arquitetura. O contrato é definido pelos dados
entrada, tipificação dos domínios de dados (exemplo: número, texto, entre outros),
campos obrigatórios, requisitos de segurança e versionamento (NEWMAN, 2015). O
contrato deve expor as operações conforme a granularidade proposta pelo
microsserviço, observando as definições de domínio e individualidade.
o Entrada
§ Diagrama de componentes atualizado do serviço candidato
§ Descritivo de Dependências do serviço destino
o Ferramentas e Técnicas
§ Modelo Entidade Relacionamento
o Saída
§ Tabela de Interfaces do serviço destino
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•

Definição do Diagrama Arquitetural

A produção do diagrama arquitetural é uma boa prática segundo a ontologia
explorada por Zimmerman et al. (2012). Para tanto, nessa etapa é consolidado os
artefatos gerados nas tarefas anteriores, criando uma visão abrangente sobre o
serviço destino gerado. Para isso é sugerido a geração de um artefato que descreve
os relacionamentos, interfaces e tipos de dados definidos para o serviço destino com
os demais serviços da arquitetura.
o Entrada
§ Diagrama de componentes atualizado do serviço candidato
§ Descritivo de Dependências do serviço destino
§ Descritivo de Interfaces do serviço destino
§ Diagrama de Interfaces do serviço destino
o Ferramentas e Técnicas
§ Padrões de arquitetura de microsserviços
o Saída
§ Tabela descritiva da arquitetura do serviço destino
§ Diagrama arquitetural do serviço destino

4.7

Modelagem técnica do serviço destino

A perspectiva de modelagem técnica dos microsserviços é abordada por Wilde et al.
(2016) devido a necessidade de simplificação das implementações, mantendo os
princípios de baixo acoplamento e individualidade dos microsserviços. Dessa forma,
foi determinado um sub-processo especifico para isso (Figura 13), do qual as
atividades são baseadas nas proposições de Brown (2016), portanto, é modelado os
métodos de integração, seguido dos protocolos de exposição dos microsserviços.
Adicionalmente, a atividade de definição do tipo de implementação foi tido como
ponto crucial para Dragoni et al. (2016) e Merino (2015), e por isso foi incluída a
atividade de definição dos padrões de implementação.
A modelagem técnica serve como base para as futuras implementações do serviço
destino. Nessa etapa é definido o método de integração, o contrato do serviço
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destino. A modelagem é consolidada com a definição da linguagem de
programação, tipo de banco de dados e a organização dos componentes.
A modelagem técnica é dividida em três atividades: Definição do modelo de
integração do serviço destino, definição do contrato do serviço destino e definição do
padrão de implementação do serviço destino.
Figura 13 – Sub-processo de modelagem técnica do serviço destino

•

Definição do Modelo de Integração do Serviço Destino

As transações do serviço são definidas como síncronas ou assíncronas. Usualmente
em uma arquitetura de microsserviços a comunicação é assíncrona (FOWLER,
2016). O sincronismo deverá ser adotado, como para operações de inclusão,
atualização ou exclusão que requeiram atualização do estado do objeto em tempo
de execução.
O modelo de mapeamento foi definido com base na experiência descrita por Stine
(2015), do qual para obter melhor performance do serviço, o modelo de transação é
crucial, indicando inclusive qual o protocolo e padrão de implementação deve ser
adotado no futuro. Portanto, as atividades auxiliam na definição integrações,
considerando se ela será simples, ou seja, sem envolvimento de outros serviços da
arquitetura, ou se a integração será baseada em coreografia ou orquestração, com
outros serviços da arquitetura.
o Entrada
§ Descritivo arquitetural do serviço destino
§ Diagrama arquitetural do serviço destino
o Ferramentas e Técnicas
§ Padrões de transação – Síncrono/Assíncrono
§ Modelos de integração – Orquestração/Coreografia
o Saída
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§
•

Tabela de integração do serviço destino

Definição do Contrato do Serviço Destino

A definição do contrato visa garantir a interoperabilidade com os demais serviços
não migrados. Segundo Richards (2015), para que seja possível a convivência de
microsserviços com outros tipos de serviços é preciso mapear os protocolos e
garantir de que eles sejam compatíveis. Por isso, o protocolo de comunicação do
serviço destino deve ser estabelecido em SOAP ou JSON. É preferível na
perspectiva de microsserviços, o protocolo JSON (NEWMAN, 2015), no entanto não
há restrição ao protocolo SOAP. Outro método desse serviço ser invocado é por
meio de eventos, utilizando uma fila lógica de leitura de eventos, como o protocolo
de aplicação JMS (Java Message Service).
o Entrada
§ Descritivo arquitetural do serviço destino
§ Diagrama arquitetural do serviço destino
§ Descritivo de integração do serviço destino
o Ferramentas e Técnicas
§ Padrões arquiteturais de microsserviços
§ Padrões de desenvolvimento REST/API
o Saída
§ Descritivo do contrato do serviço destino
§ Modelo de dados do contrato do serviço destino
•

Definição do Padrão de Implementação do Serviço Destino

Para esta etapa foram consideradas as conclusões de Merino (2015) em relação a
linguagem de programação, que deve ser orientada a objeto e incluir métodos tais
como circuit breaker. Além disso, o mapeamento também auxilia na garantia da
interoperabilidade futura (RICHARDS, 2015), e por isso, a atividade realiza o
mapeamento da implementação dos componentes, interface e base de dados.
A linguagem de programação do serviço destino é definida com base nos fatores:
capacidade de gravação em filas lógicas, capacidade transacional, tipos de
integração (orquestração ou coreografia) e tipos de base de informação disponíveis.
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É preferível para microsserviço as linguagens de “baixa plataforma”, tal como Java
ou Node.js.
O serviço destino deve possuir uma base de dados dedicada para o seu
funcionamento

caso

seja

necessário.

A

base

deve

ter

capacidade

de

armazenamento, alta disponibilidade e interface de interação (CRUD). Durante a
fase de definição da fonte de dados, serão estabelecidos o modelo entidade e
relacionamento da base.
o Entrada
§ Descritivo do contrato do serviço destino
§ Descritivo de integração do serviço destino
§ Diagrama de Interfaces do serviço destino
o Ferramentas e Técnicas
§ Padrões de linguagens de desenvolvimento
§ Padrões de banco de dados relacionais
§ Padrões de banco de dados não relacionais
o Saída
§ Descritivo de implementação do serviço destino
Por fim o modelo de implementação é resumido em uma tabela do serviço destino, e
os padrões de implementação utilizado por operação.
4.8

Validação do serviço destino

No sub-processo de validação do serviço destino foram utilizadas as as experiências
apresentadas por Newman (2015) e Fowler (2016) durante as diligências com
empresas que adotaram microsserviços, pois alguns desses serviços desenvolvidos
continham problemas conceituais, e que por isso causava impacto operacional na
manutenção deles. Dessa forma, foram refletidas nesse sub-processo (Figura 14)
algumas validações com base nos princípios arquiteturais para evitar que esse
serviço futuramente tenha problemas conceituais de arquitetura de microsserviços.
A validação dos serviços é restrita aos princípios arquiteturais, levando em
consideração os modelos SOAMMI descrito por Zimmerman et al. (2012) e Bogner
et al. (2016). As atividades não têm o objetivo de determinar níveis de maturidade,
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mas apenas abstrair alguns pontos de validação garantindo a aderência do serviço
destino com às definições dos microsserviços gerados.
Para isso, foram incluídas as validações sobre o acoplamento, coesão,
granularidade, e interoperabilidade.
O serviço destino é validado individualmente sob a perspectiva de granularidade,
autonomia e padronização de taxonomia dos contratos. Após isso, ele é validado na
perspectiva da arquitetura como um todo, do qual devem ser validados a capacidade
de interoperabilidade, coreografia, orquestração, segurança e gerenciamento de
transações.
Figura 14 – Sub-processo de validação do serviço destino

•

Validação da Granularidade do Serviço Destino

A validação utiliza o principio dos microsserviços, verificando se o serviço possui
operações que condizem com um único propósito funcional, bem como também se
ele corresponde somente a um domínio funcional. Exemplo: Ao executar uma
operação de alteração de dados do cliente, esse serviço não invoca arbitrariamente
outros serviços fora do seu escopo funcional.
o Entrada
§ Descritivo arquitetural do serviço destino
§ Diagrama arquitetural do serviço destino
o Ferramentas e Técnicas
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§
§

Definições de granularidade para microsserviços
Definições de domínios funcionais para microsserviços

o Saída
§ Tabela de validação do serviço destino atualizada
•

Validação da Autonomia do Serviço Destino

A autonomia do serviço se refere ao nível de acoplamento e dependência com
outros componentes ou serviços da arquitetura. A autonomia do serviço se dá pela
capacidade de evolução, do serviço, dessa forma, serviços integrados com
coreografia devem prever a aplicação do método circuit break e as transações
síncronas devem ser mapeadas sob a perspectiva da técnica ACID.
o Entrada
§ Descritivo arquitetural do serviço destino
§ Diagrama arquitetural do serviço destino
§ Diagrama de componentes do serviço destino
o Ferramentas e Técnicas
§ Padrão transacional ACID
§ Padrão assincrono
o Saída
§ Tabela de validação do serviço destino
•

Validação da Taxonomia do Serviço Destino

A taxonomia do serviço inicia com a classificação arquitetural do serviço. Ao ser
classificado, o serviço deve ter o seu contrato e tipos de dados padronizados de
forma qual correspondam a classificação adotada. Para tanto o modelo de dados
utilizado no contrato deve ser conciso conforme o modelo de taxonomia adotado.
Exemplo: serviços de segurança devem ser classificados como infraestrutura e
serviços de alterar cliente como negócio, sendo seus modelos de dados apartados e
padronizados conforme o modelo de taxonomia.
o Entrada
§ Descritivo arquitetural do serviço destino
§ Diagrama arquitetural do serviço destino
§ Descritivo de contrato do serviço destino
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o Ferramentas e Técnicas
§ Padrões de taxonomia
o Saída
§ Tabela de validação do serviço destino

•

Validação de Interoperabilidade do Serviço Destino

A interoperabilidade é validada junto aos serviços consumidores. As integrações
existentes devem permanecer funcionais quando o serviço consumido não é alvo da
migração arquitetural. Além disso o serviço destino não deve ser influenciado por
requisitos técnicos dos serviços consumidores. Exemplo: Transações CICS que
consomem um serviço WEB, o serviço WEB não deve adaptar o seu comportamento
devido a essa integração, e ter independência para evolução do contrato do serviço.
o Entrada
§ Descritivo arquitetural do serviço destino
§ Diagrama arquitetural do serviço destino
§ Descritivo de contrato do serviço destino
§ Descritivo de implementação do serviço destino
o Ferramentas e Técnicas
§ Testes de mesa
o Saída
§ Tabela de validação do serviço destino
•

Validação de Integração do Serviço Destino

As integrações devem seguir três modelos, sendo a simples, do qual o serviço
remoto é invocado diretamente pelo seu consumidor, e as integrações orquestradas
ou coreografadas. Será validado se a integração cumpre com o tipo de transação,
exemplo: se para uma transação síncrona o modelo de integração não pode quebrar
tal sincronismo.
Quando o serviço possuir serviços coreografados deverá ser observado se o serviço
destino possui função de consumo e postagem de mensagem em fila lógica,
exemplo: JMS.
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Para os casos de orquestrações, pode haver a necessidade de adequação das
orquestrações levando em consideração os novos contratos dos serviços destinos,
no entanto, as funcionalidades não devem ser alteradas, a fim de que o resultado
obtido pelo consumidor do serviço seja o mesmo que o resultado anterior a
migração.
Em relação as transações, o serviço destino deve ser capaz de manter as
comunicações síncronas e assíncronas de forma independente, ou seja, os
componentes não devem concorrer por recursos, evitando bloqueios lógicos de
execução.
o Entrada
§ Descritivo arquitetural do serviço destino
§ Diagrama arquitetural do serviço destino
§ Descritivo de integração do serviço destino
o Ferramentas e Técnicas
§ Definições de orquestração de serviços
§ Definições de coreografia de serviços
o Saída
§ Tabela de validação do serviço destino
4.9

Limitações da abordagem de migração arquitetural

A abordagem proposta foi construída com base nos princípios arquiteturais SOA e
de microsserviços, utilizando como base as definições de Richards (2015), Newman
(2015), Fowler (2016), Erl (2005) e outros citados na seção 2. Dessa forma, não
foram considerados outros modelos arquiteturais para a migração.
Com relação ao modelo arquitetural vigente, a abordagem não prevê a criação dos
documentos dos serviços existentes, portanto, na falta de definição, é necessário
realizar atividades de modelagem da arquitetura existente, antes de aplicar a
abordagem nos serviços candidatos.
Durante a abordagem alguns documentos são sugeridos, por isso, as métricas de
avaliação baseadas em pesos é sugerida como ponto de partida. Todavia, não é
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objetivo dessa pesquisa determinar uma forma de calibração das prioridades e
pesos, devendo esse ser calibrado conforme a necessidade apresentada.
As validações apresentadas não estabelecem um modelo de verificação de
maturidade da arquitetura. A validação é somente uma forma de verificar se os
serviços gerados atendem aos princípios da arquitetura de microsserviços.
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5 APLICAÇÃO PRÁTICA
Nessa seção é descrita a experiência de aplicação da abordagem em um estudo de
caso fictício. São exploradas as atividades realizadas, bem como a descrição dos
materiais gerados durante a aplicação. Ao final, é abordada a questão de aplicação
do método em cenários complexos e a validação da abordagem com base nos
requisitos levantados na seção 3.
A proposta de migração de serviços para microsserviços foi aplicada em um cenário
de serviços desenvolvidos sob a perspectiva SOA. O intuito era verificar esses
serviços e aplicar a abordagem para migrar para microsserviços. Ao final, foi
observado se o processo de migração atendeu aos requisitos e se os novos
microsserviços atendiam aos princípios arquiteturais.
O cenário utilizado foi baseado no caso apresentado por Newman (2015), do qual se
refere a uma loja de itens de música, a MusicCorp. Essa empresa é constituída por
departamentos, dos quais se destacam: Estoque, loja e financeiro. Para explorar o
caso, é descrito o modelo funcional, modelo dos serviços expostos e os processos
de negócio dos serviços candidatos a migração.
5.1

Cenário do Estudo de Caso

5.1.1 Descrição do Cenário
A MusicCorp esta organizada em departamentos distintos, sendo eles autônomos na
perspectiva de negócio. Os três departamentos destacados nesse cenário são
relacionados pelos processos de venda e de conciliação.
O estoque da MusicCorp é organizado em quatro grupos funcionais conforme a
figura 15. Os grupos funcionais estão organizados sob a perspectiva dos processos
internos. A estante controla o local que o item esta armazenado, sendo esse
controlado pelo grupo de item do estoque, qual mantém as características do
produto atualizada. O grupo de ordem de retirada organiza as solicitações de
retirada de estoque, das quais são atreladas aos encarregados, que são os
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colaboradores da MusicCorp responsáveis por retirar o item do estoque e entregar
para o cliente após a efetivação da venda.
Figura 15 – Modelagem de negócio do estoque

A loja tem por objetivo controlar somente as interações com o cliente, portanto
durante o processo de venda. Para o controle das atividades de loja existem dois
grupos (Figura 16), sendo um deles relacionado ao estoque, utilizado para os
vendedores visualizarem os itens que podem ser vendidos. O outro grupo é
composto pela venda, sendo esse representado pela geração da nota de venda. A
nota de venda inclui o item vendido e as suas características, que são características
herdadas do estoque.
Figura 16 – Modelagem de negócio da loja

O setor financeiro da MusicCorp tem o objetivo de conciliar o movimento de vendas
e o movimento de estoque, sendo que todo item retirado do estoque deve estar
refletido em uma nota de venda. Para isso o financeiro faz dois relatórios gerais, um
contendo todas as movimentações de estoque, constando a movimentação de
inclusão e retirada de itens, e para cada item, qual o valor do estoque baseado em
seu preço sugerido de venda. Em outra perspectiva, o financeiro realiza a
contabilidade de todas as notas vendidas, nelas são considerados todos os itens
vendidos bem como os valores praticados.
Por fim, o financeiro concilia tais relatórios em uma única visão. Essa visão revela se
todas as subtrações de estoque estão ligadas as vendas e qual a diferença dos
valores praticados na venda para os valores sugeridos. As perspectivas estão
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refletidas na Figura 17, contendo o relatório de estoque e contabilidade, e a
conciliação que envolve no caso os dois relatórios.
Figura 17 – Modelagem de negócio do financeiro

5.1.2 Processo de Negócio - Vendas
O processo de venda esta representado na Figura 18, que no caso apresenta
somente um caminho do processo a fim de simplificar o entendimento. O processo é
iniciado quando um cliente seleciona os produtos que pretende comprar. Após essa
solicitação, o setor de vendas deve verificar se há item em estoque. Ao confirmar os
itens que serão adquiridos, o setor de vendas conclui a nota de venda e encaminha
para o estoque como uma ordem de retirada. Dentro do setor de estoque, a ordem é
atribuída a um encarregado, que por fim separa o item para o cliente e entrega para
ele no fim do processo.
Figura 18 – Processo de negócio de vendas

Em linhas gerais percebe-se a dependência entre os departamentos no momento da
venda, pois ao efetivar uma nota de venda, tanto o financeiro como o estoque
precisam ser sensibilizados, a fim de que seja executada a devida conciliação
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financeira e logística com o processo de geração da ordem de retirada, para que o
cliente possa receber o item adquirido.
5.1.3 Processo de Negócio - Conciliação
O processo de conciliação é realizado sob duas perspectivas, estoque e vendas. Na
Figura 19 é apresentada a perspectiva do estoque. Nesse caso o financeiro obtém a
lista completa de itens que foram retirados do estoque em um determinado período
através das ordens de retirada. Após isso, o financeiro obtém uma lista de todos os
itens que constam em notas de vendas. Por fim, é realizado o comparativo de itens
subtraídos e vendidos.
Figura 19 – Processo de negócio da conciliação

Na perspectiva de vendas o processo é bem similar ao estoque, no entanto o foco é
para os valores dos produtos vendidos (Figura 20). O valor de venda de cada item
na nota de venda deve corresponder com os valores previamente determinados no
estoque, para isso é obtido uma lista dos itens vendidos junto com o valor praticado
na venda. Em seguida, são verificados os valores sugeridos dos itens que foram
vendidos, e por fim realizada a comparação do valor vendido e esperado.
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Figura 20 – Processo de negócio da contabilidade

A conciliação final corresponde à verificação do movimento geral do estoque e
contabilidade das vendas executadas. Para isso todos os itens subtraídos do
estoque devem estar contidos em notas de vendas e consequentemente os valores
desses itens, compondo assim um relatório geral de movimentação de estoque e
vendas.
5.1.4 Estórias
No caso apresentado por Newman (2015), o autor demonstra alguns exemplos de
estórias que originaram o modelo organizacional da MusicCorp. Para tanto, abaixo
estão descritas algumas estórias, que servem tanto como ponto de partida para o
entendimento do cenário funcional, como também utilizada como base para futuras
evoluções.
As estórias são definidas a partir dos domínios funcionais identificados. Elas são
identificadas por um nome de referência, descrevendo os atores envolvidos, a
estória em si e de forma complementar o critério de aceitação para o
desenvolvimento do sistema que visa atender aquela requisição. Abaixo estão
descritas as estórias do caso da MusicCorp:
Referência: Estoque-1
Atores: Gestor de Estoque, Operador de Estoque
Descrição: Eu como Gestor de Estoque tenho que atribuir um encarregado
para a ordem de retirada de itens do estoque
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Critérios de Aceitação: Após atribuir encarregado, a ordem de retirada
deverá constar um Operador de Estoque como encarregado
Referência: Estoque-2
Atores: Gestor de Estoque
Descrição: Eu como Gestor de Estoque tenho que poder consultar as ordens
de retiradas criadas a partir das notas de vendas efetivadas
Critérios de Aceitação: Apresentar as ordens de retirada geradas
Referência: Estoque-3
Atores: Operador de Estoque
Descrição: Eu como Operador de Estoque tenho que atribuir um item do
estoque a uma estante do galpão de armazenamento
Critérios de Aceitação: Após atribuir o item a uma estante, verificar se
consta o item atribuído através de uma consulta do conteúdo da estante
Referência: Estoque-4
Atores: Operador de Estoque
Descrição: Eu como Operador de Estoque tenho que consultar em qual
estante está o item da ordem de retirada
Critérios de Aceitação: Apresentar a estante que contém o item da ordem
de retirada
Referência: Vendas-1
Atores: Vendedor
Descrição: Eu como Vendedor, ao realizar uma venda, devo poder gerar uma
nota de venda constando um item em estoque
Critérios de Aceitação: As notas de venda geradas deverão ter itens de
estoque válidos
Referência: Vendas-2
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Atores: Vendedor
Descrição: Eu como Vendedor tenho que consultar as Notas de Vendas
emitidas
Critérios de Aceitação: Apresentar as ordens de vendas emitidas
Referência: Financeiro-1
Atores: Gestor Financeiro
Descrição: Eu como Gestor Financeiro realizo a extração de relatório sobre a
situação dos itens de estoque, contendo os vendidos e os não vendidos em
um período especifico
Critérios de Aceitação: Relatório com todos os itens vendidos e não
vendidos do estoque
Referência: Financeiro-2
Atores: Gestor Financeiro
Descrição: Eu como Gestor Financeiro realizo a extração de relatório sobre
as notas de vendas emitidas contendo os itens de estoque em um período
especifico
Critérios de Aceitação: Relatório com todos as notas de vendas e os
respectivos itens vendidos

Referência: Financeiro-3
Atores: Gestor Financeiro
Descrição: Eu como Gestor Financeiro realizo a conciliação entre os itens de
estoque que constam como vendidos e os que foram especificados nas notas
de vendas
Critérios de Aceitação: Deverá ser apresentado os itens vendidos e a
informação se ele esta com a situação correta no controle de estoque ou se o
item consta como disponível
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5.1.5 Modelo funcional
Conforme explorado no item anterior, o modelo de dados da MusicCorp esta dividido
em três domínios funcionais, estoque, loja e financeiro. A Figura 21 ilustra o
relacionamento entre os objetos. No modelo funcional é possível observar que tanto
o domínio da loja quanto o financeiro estendem os objetos do estoque, e por isso, a
integração entre eles deve ser mantida com o objetivo de manter as funcionalidades
de negócio, independente da arquitetura e do método de implementação.
Figura 21 – Modelo funcional integrado

5.1.6 Diagrama de componentes
O diagrama de componentes reflete o domínio funcional da MusicCorp.
Representado por três sistemas distintos, do qual os módulos estendem as
definições uns dos outros, e de forma geral, todos compartilham a mesma base de
dados, conforme Figura 22.
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Figura 22 – Diagrama de componentes

5.1.7 Serviços e interfaces remotas
Na Tabela 5 estão descritos os serviços remotos expostos pelos sistemas, incluindo
o modelo de dados com os tipos de dados de entrada e saída de cada serviço.
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Tabela 5 – Tabela de mapeamento de serviços e interfaces

Na Tabela 6 está exposto o relacionamento entre os sistemas na camada de
serviços sob a perspectiva do consumidor. Os serviços mapeados como consumidor
interno somente são utilizados em seus domínios, no entanto todos são acessíveis
na arquitetura.
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Tabela 6 – Tabela de mapeamento das operações e serviços consumidores

5.2

Aplicação da abordagem de migração

A partir dos artefatos mostrados na seção 5.1, o processo de migração foi iniciado,
aplicando-se os passos definidos na seção 4 da pesquisa. Nas seções a seguir
serão descritas as atividades aplicadas, incluindo as técnicas e ferramentas
utilizadas durante a execução.
O caso da MusicCorp descreve uma coleção de três serviços expostos. O processo
foi aplicado nos três serviços de forma simultânea levando em conta o cenário
apresentado nas seções anteriores.
5.2.1 Verificação dos Serviços Candidatos
5.2.1.1

Análise do Domínio Funcional do Serviço Candidato

As análises de domínio basearam-se no diagrama e nas estórias mostradas na
descrição do cenário. A partir daí cada serviço foi submetido a mesma análise,
verificando os nomes dos serviços, funcionalidades e principalmente a correlação
com o domínio funcional especificado.
O primeiro serviço a ser analisado foi o de controle financeiro (Tabela 7). Durante a
verificação desse serviço foram observadas duas operações que correspondiam a
outro domínio funcional, no caso as operações de geração de relatório do domínio
de venda e estoque. Por isso os itens 1 e 2 foram respondidos como falsos.
Na última questão funcional, observou-se que as conciliações geravam dados
persistidos no domínio funcional de estoque e venda, considerando uma função de

91

manutenção de dados de outro domínio funcional, sendo esse então o motivo para a
resposta de verdadeiro para o item 3.
Tabela 7 – Análise do domínio funcional do serviço de controle financeiro

A análise do controle de vendas esta replicado na Tabela 8. Nesse caso não foi
identificado que o serviço ou alguma de suas operações estivesse fora do seu
domínio funcional. No entanto a operação de geração de ordem de retirada estava
implícita na venda, o que nesse caso criava dependência com dados de outro
domínio funcional.
Tabela 8 – Análise do domínio funcional do serviço de controle de vendas

Por fim, a análise do serviço de controle de estoque (Tabela 9) verificou que o
serviço executava somente as funções correspondente ao domínio funcional do qual
pertence, não havendo transposição de função com outros domínios funcionais.
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Tabela 9 – Análise do domínio funcional do serviço de controle de estoque

5.2.1.2

Análise da Taxonomia do Serviço Candidato

A taxonomia utilizada como base para a análise é a proposta por Richards (2015),
da qual o ator referencia como padrão para microsserviços os domínios de
infraestrutura e negócio.
Os serviços foram analisados a partir dos modelos de entrada, aspectos de
processamento e saída. Devido a simplicidade do caso, nenhum serviço foi
considerado inadequado para a taxonomia. Todas as operações e dados fazem
parte do domínio de negócio, e por isso o resultado total foi nulo para essa análise.
5.2.1.3

Análise Técnica do Serviço Candidato

A análise técnica foi baseada no diagrama de componentes exposto no cenário da
MusicCorp, sendo que todos têm em comum o compartilhamento da base de dados.
As consultas, inclusões e exclusões podem ser realizadas por qualquer um dos
sistemas da arquitetura, não havendo um controle central dos dados. Nos
componentes internos dos serviços eles compartilham as bibliotecas dos demais
componentes para executar as suas funções.
Para o serviço de controle financeiro, a importação dessa lógica é devida as
operações de conciliação e geração dos relatórios, refletida na tabela 10, sendo
assim, o componente precisa realizar cálculos e verificações que não são do seu
domínio funcional. O serviço de controle de vendas utiliza as funções do estoque
para buscar itens, reservar e inclusive gerar nota de retirada, função especifica do
domínio de estoque, e por isso, obteve o mesmo resultado do serviço de controle
financeiro (Tabela 11). Por fim, não diferente dos demais, o serviço de estoque
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incorpora o serviço do controle de vendas para alterar as informações do item no
estoque com base na venda realizada, necessitando controlar o andamento da nota
de venda para atualizar a situação do item dentro do estoque (Tabela 12).
Sobre o aspecto da implementação, não há considerações, tendo em vista que esse
detalhe não é exposto por Newman (2015).
Tabela 10 – Tabela de análise técnica do serviço de controle financeiro

Tabela 11 – Tabela de análise técnica do serviço de controle de vendas

Tabela 12 – Tabela de análise técnica do serviço de controle de estoque
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5.2.2 Análise de Dependência do Serviço Candidato
5.2.2.1

Mapeamento de Dependência

Para realizar o mapeamento das dependências de serviço foi feita a leitura das
estórias, e em conjunto com os processos foi possível identificar a relação entre os
serviços existentes. Com base na estória da venda de produtos, percebeu-se que o
vendedor executa a geração da nota de venda através do serviço controleDeVenda.
Essa operação executa a verificação de estoque, replicando as informações de
disponibilidade. Por fim, ao concluir a nota de venda, o mesmo serviço de controle,
que na realidade gerou a venda, inicia a geração da ordem de retirada, item não
pertencente ao seu domínio funcional. De forma colateral, o serviço de controle de
ordem de retirada utiliza o controle de estoque para atribuir um item na ordem e para
reservar no seu próprio domínio.
No entanto, o serviço com o maior número de dependências é o de geração de
relatórios de conciliação. Isso porque o serviço executa operações de consulta nos
outros dois serviços serviços e após compilar os resultados, executa a conciliação
levando em consideração os resultados obtidos.
Tabela 13 – Tabela de análise de dependência das operações e serviços dependentes

5.2.3 Decomposição do Serviço Candidato
Antes de iniciar a decomposição é preciso perceber quais serão os serviços
candidatos alvo das atividades de decomposição. A fim de verificar a aplicação da
abordagem sob três perspectivas diferentes, sendo um com dependência interna,
outro com dependência somente de uma operação e o outro completamente
dependente, todos os serviços foram considerados candidatos para a migração.
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5.2.3.1

Decomposição Funcional do Serviço Candidato

A parte funcional foi decomposta levando em consideração o modelo de dados e os
domínios de informação. Dessa forma todos os domínios foram decompostos em
partes menores, refletindo as funções descritas nas estórias e nos processos da
MusicCorp.
O estoque foi decomposto em três domínios, são eles: operações, armazém e
produtos. O domínio operações agregou as funções relacionadas aos colaboradores
que participam das ações dentro do estoque, o armazém foi relacionado a
composição física do estoque, por exemplo a gestão da prateleira que o produto
esta armazenado, e por fim o último domínio se refere aos produtos do estoque,
considerando suas características individuais.
O domínio de vendas foi segregado conforme apresenta as funções no processo de
negócio de vendas. Para isso, as atividades de vendas foram centralizadas em um
domínio, separando das atividades de faturamento, gerando assim um domínio
especifico para as atividades de controle de faturamento e controle das notas de
vendas.
Por fim, o financeiro foi desmembrado em dois. Inicialmente formando o domínio
financeiro, do qual são consideradas somente as conciliações financeiras. Em outra
perspectiva foi criado o domínio de ativos, referente as conciliações de itens em
estoque e vendidos, especializando assim cada uma das funções internas. A tabela
14 demonstra o resultado das decomposições aplicadas em cada um dos serviços.
Tabela 14 – Tabela de decomposição funcional dos serviços existentes
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5.2.3.2

Decomposição Técnica do Serviço Candidato

Segundo a abordagem a decomposição técnica é referente ao modelo de exposição,
e a composição dos componentes internos. Para o cenário da MusicCorp não foi
considerada necessária a decomposição técnica, pois devido a reorganização
funcional todos os componentes internos serão remodelados, e podendo assim
corresponder aos seus respectivos domínios funcionais.
5.2.3.3

Decomposição Granular do Serviço Candidato

A decomposição granular foi realizada levando em consideração as estórias
apresentadas no cenário. Para tanto, ações de inclusão, exclusão e consulta que
eram combinadas em único serviço foram decompostas em operações singulares.
Neste momento a decomposição foi definida com a nova organização funcional e os
princípios arquiteturais de microsserviços. A Tabela 15 corresponde aos serviços e
as respectivas operações.
Tabela 15 – Tabela de decomposição das operações por serviço destino

5.2.4 Análise de Dependência do Serviço Destino
5.2.4.1

Mapeamento de Dependência

Assim como na etapa de mapeamento das dependências do serviço candidato, para
os serviços destino foram utilizadas as definições e os processo funcionais do
cenário.
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Para esse caso foi observada a dependência de cada nova operação dos serviços,
verificando se com o novo modelo a dependência seria relativa, ou seja, não
interferindo no seu objetivo funcional, possibilitando inclusive mapear como
integrações assíncronas no futuro.
Na Tabela 16 é mostrado as dependências que geram acoplamento, ou seja,
quando depende de outro serviço para cumprir o seu objetivo funcional.
Tabela 16 – Tabela de mapeamento de dependência do serviço destino

5.2.5 Modelagem Arquitetural do Serviço Destino
5.2.5.1

Definição Lógica do Serviço Destino

Os novos serviços foram modelados utilizando os princípios da arquitetura de
microsserviços, portanto todos eles foram estabelecidos com uma camada de
exposição, outra de processamento e por fim a sua base de dados própria, não
havendo compartilhamento com os demais componentes da arquitetura. A Figura 23
exemplifica em um modelo abstrato essa modelagem, sendo esse modelo replicado
para cada um dos serviços destino.
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Figura 23 – Modelo lógico generalizado de microsserviços

Com relação ao relacionamento entre os componentes da arquitetura, a Figura 24
exemplifica o relacionamento entre eles. Por meio desta figura é possível observar
que não há o acoplamento de código e nem da base de dados, sendo cada um
deles independente do outro.
Figura 24 – Modelo lógico integrado dos serviços: Financeiro e faturamento

5.2.5.2

Definição de Interfaces do Serviço Destino

As interfaces das operações dos serviços foram rearranjadas para que
correspondessem ao novo modelo arquitetural. Os tipos de dados também foram
alterados e normalizados a fim de atender as funcionalidades das novas interfaces,
e manter as integrações existentes.
Por definição, foi utilizada a arquitetura de dados original do estudo de caso,
adicionando somente alguns tipos de dados de controle. Na Tabela 17 é mostrada
as interfaces geradas e em conjunto os dados de entrada e saída das novas
operações.
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Tabela 17 – Demonstração dos domínios, serviços, operações e detalhamento das
operações dos serviços destino.
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5.2.5.3

Definição do Diagrama Arquitetural

A partir da decomposição e das novas definições de serviços, o modelo arquitetural
foi atualizado conforme a Figura 25, contendo os domínios funcionais com seus
respectivos componentes desacoplados um dos outros.
Figura 25 – Definição geral dos serviços da arquitetura destino

5.2.6 Modelagem Arquitetural Técnica do Serviço Destino
5.2.6.1

Definição do Modelo de Integração do Serviço Destino

Com base no principio arquitetural dos microsserviços, foi definida para essa
arquitetura uma fila de eventos, sendo que através dela os componentes poderiam
realizar integrações coreografadas. Na Figura 26 é possível ver a integração entre
três componentes envolvidos no momento da geração da ordem de retirada.
Inicialmente a ordem de retirada é criada por operações, esse evento é publicado,
em seguida, o armazém realiza a consulta de estoque e reserva o item. Após a
reserva o componente de produtos pode ler tal evento, iniciando sem interferência
externa, uma operação de inclusão de produtos com o objetivo de repor o item no
estoque da MusicCorp.
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Figura 26 – Integração assíncrona entre os serviços destino

Para os casos dos serviços de vendas, financeiro e ativos, a integração foi
construída com base na orquestração. Portanto quando algum dos serviços
orquestrados não executa a sua função conforme esperada, toda a transação
deverá ser desfeita, em vista que o objetivo de negócio não foi atingido. Os
diagramas 27, 28, 29 e 30 mostram a relação entre esses componentes.
Figura 27 – Modelo de integração entre o serviço de vendas e operações
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Figura 28 – Modelo de integração entre o serviço financeiro e faturamento

Figura 29 – Modelo de integração entre o serviço financeiro e armazém

Figura 30 – Modelo de integração entre o serviço de ativos e financeiro

5.2.6.2

Definição do Contrato do Serviço Destino

Os contratos de serviço foram especificados com base no modelo de integração
anteriormente apresentado. Conforme explorado, todos compartilham uma interface
de eventos, da qual a partir de um evento o serviço remoto é sensibilizado e esse
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consome a mensagem na fila de integração, seguindo com o seu processamento. A
Tabela 18 mostra o modelo da mensagem de evento.
No modelo de mensagem de evento foi incluído um parâmetro de numeração única
para identificação (id), identificação do sistema de origem, o evento e os seus
respectivos atributos, podendo esse ser uma coleção de valores. Com essa
definição, basta que os demais sistemas compreendam o modelo de evento para
estar integrados, não havendo a necessidade de especialização nos demais
domínios funcionais.
Para as transações de serviço do tipo síncrono, pode ser adotado o protocolo SOAP
ou REST (NEWMAN, 2015), para esse estudo foi definido o modelo REST. A Tabela
19 mostra o modelo de documentação do contrato do serviço REST, do qual ele
precisa ser baseado em um método HTTP e direcionar a execução para um recurso
especifico. Com base nos microsserviços, cada domínio é responsável pelo seu
recurso exposto.
Tabela 18 – Campos e tipos de dados para integração de serviços por evento

Tabela 19 – Modelagem da interface de integração REST

5.2.6.3

Definição do Padrão de Implementação do Serviço Destino

Para o caso da MusicCorp os padrões de implementação foram equalizados. Dessa
forma todos os serviços foram definidos com base na linguagem de programação
Java, interface remota REST, leitura e subscrição de eventos no padrão JMS e
banco de dados do tipo relacional baseado em SQL.
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Entende-se que por ser um caso fictício é mais simples definir os padrões de
implementação, porém em um caso real, onde alguns sistemas não são migrados,
será necessário verificar as questões de interoperabilidade e manter a integração
entre os sistemas da arquitetura. Neste caso a interoperabilidade foi garantida pela
padronização das implementações.
A Tabela 20 documenta conforme requisito da abordagem o tipo de interface, código
fonte e base de dados de cada uma das operações mapeadas.
Tabela 20 – Mapeamento de operações e implementação dos serviços

5.2.7 Validação do Serviço Destino
A ultima etapa da abordagem é a validação dos serviços destino, sendo
considerados prontos para desenvolvimento caso esses sejam considerados validos.
Para tanto, os serviços foram validados sob as seguintes perspectivas:
granularidade, autonomia, taxonomia, interoperabilidade e integração.
A validação dos serviços foi feita com uma análise granular, levando em
consideração as suas operações. A Tabela 21 é a consolidação das validações em
cada uma das perspectivas.
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Tabela 21 – Exemplo da tabela de consolidação da validação dos serviços destino
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5.3

Aplicação da abordagem em cenários complexos

O estudo de caso utilizado para aplicação da abordagem foi selecionado levando em
consideração o seu tamanho reduzido, tendo como principal objetivo verificar os
passos do processo e demonstrar os documentos utilizados e as decisões
arquiteturais adotadas.
Para um caso mais complexo do qual os serviços tenham mais operações do que no
caso apresentado, a verificação do serviço candidato deve ser ajustada, para tanto,
o arquiteto deve calibrar os pesos de avaliação do serviço candidato, levando em
consideração os pontos que mais afetam a sua arquitetura, podendo esses ser
distribuídos entre a perspectiva funcional, técnica e de taxonomia.
Um dos principais pontos para arquiteturas complexas é a questão de integração.
Visto que a abordagem é aplicada individualmente por serviço, os módulos
integrados podem implementar diversos tipos de protocolos e modos de transação,
como o exemplo do spaghetti de serviços (FOWLER, 2016). Por isso, é requerido
que o arquiteto observe os passos de dependência dos serviços, a fim de manter a
interoperabilidade das aplicações que não foram migradas para o modelo de
microsserviços.
A manutenção da interoperabilidade é fundamental para o funcionamento dos
serviços existentes com os novos microsserviços, por isso, recomenda-se definir em
conjunto um modelo de ciclo de vida dos serviços, do qual deve ser levado em
consideração a evolução através de versionamento, e permitir que os serviços
existentes se adaptem as novas definições.
Além dos pontos referentes a arquitetura, deve ser observado os custos para realizar
a migração dos serviços. O modelo de verificação de custos de migração não é
abordado no projeto, sendo esse alvo no estudo futuro relacionado a avaliação dos
serviços candidatos.
Diferente do caso apresentado, para cenários mais complexos a aplicação deve ser
essencialmente por serviço e esse deve ser alvo de estudos futuros, a fim de coletar
decisões arquiteturais e adicionar pontos que beneficiem o funcionamento daqueles
serviços que permaneceram com a definição original.
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5.4

Validação da abordagem

Na seção 3 da pesquisa foram apresentados dez requisitos arquiteturais baseados
na prática SOA e de microsserviços. A abordagem proposta foi construída levando
em consideração tais requisitos. Cada um deles foi atendido utilizando um aspecto
da abordagem, podendo ser através de uma atividade, ferramenta ou até mesmo por
um sub-processo por completo.
5.4.1 Requisito 1: O serviço destino deve corresponder somente a um único
domínio funcional
No processo o requisito é atendido inicialmente pela verificação do serviço
candidato. Esse sub-processo resulta na identificação dos domínios funcionais do
serviço, e é possível verificar se ele é exclusivo a um único domínio funcional. Após
isso, durante a modelagem, as atividades de decomposição do serviço com base
nos domínios funcionais garantem que o serviço destino não tenha funções
pertencentes a algum outro domínio da arquitetura.
Na aplicação do caso foram identificados dois serviços que permeavam mais de um
domínio funcional através da verificação. Dessa forma, durante a decomposição os
serviços destinos foram decompostos e depois modelados com somente um domínio
funcional correspondente.
5.4.2 Requisito 2: As interfaces dos serviços destinos devem ter coesão de nomes
e tipos de dados com a arquitetura corrente e futura
Em geral, o processo proposto leva em consideração os modelos de dados e a
arquitetura existente. Nos primeiros passos a interface é mapeada, tanto as
estruturas de nomes e tipos como também nas dependências relacionadas ao
serviço candidato.
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Após a decomposição, a modelagem de interfaces visa cumprir com o papel de
manutenção da coesão de nomes e tipos de dados da arquitetura, aplicando o
padrão para todos os serviços destinos gerados.
5.4.3 Requisito 3: Os componentes internos do serviço destino devem corresponder
exclusivamente às funções da interface exposta
Após as atividades de decomposição, a modelagem do serviço destino inicia com os
aspectos de interface e integração e, posteriormente, é aplicada a modelagem dos
componentes internos. Essa organização das tarefas permitiu que no caso a
modelagem de componentes fosse direcionada pelas definições obtidas na
modelagem das interfaces, evitando que os componentes tivessem abstrações de
outros sistemas em suas estruturas internas.
5.4.4 Requisito 4: Os protocolos de aplicação das interfaces do serviço destino
devem prover interoperabilidade com os demais serviços existentes
Para que seja possível manter a interoperabilidade dos serviços existentes com o
serviço destino foram estabelecidas três atividades. Inicialmente há a verificação das
dependências e transações, posteriormente a atividade de modelagem e definição
das novas integrações com o serviço destino e por fim, como garantia, a validação
da interoperabilidade com base naquilo que foi modelado.
Durante a aplicação do caso o requisito não pode ser verificado na perspectiva de
manutenção da interoperabilidade com serviços não migrados, tendo em vista que
todos os serviços da arquitetura existente foram migrados para microsserviços.
Todavia, nas atividades de definição das integrações e validações, o requisito
interoperabilidade foi verificado através de uma tabela auxiliar.
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5.4.5 Requisito 5: Os serviços candidatos devem ter suas dependências e
dependentes definidos
Na abordagem proposta, os serviços candidatos têm as suas dependências
mapeadas antes das atividades de decomposição, isso porque o material gerado
apoia na decomposição e na definição das integrações dos serviços destinos.
No estudo de caso é possível perceber que as dependências foram mapeadas na
perspectiva do consumidor e também inversamente quando aquele serviço é
utilizado por outros componentes da arquitetura. Além disso, os serviços foram
mapeados enquanto candidatos e novamente como destino, pois após a
decomposição, as dependências podem sofrer alterações.
5.4.6 Requisito 6: O nível de granularidade fino do serviço destino deve respeitar o
princípio arquitetural dos microsserviços
O nível de granularidade é um dos pontos de decomposição da abordagem
proposta. A inclusão dessa atividade ocorreu durante a aplicação do caso, tendo em
vista que o serviço pode estar conceitualmente correto no domínio funcional, no
entanto, esse precisa ser decomposto de forma qual a quantidade de funções seja
menor, tornando-o mais especializado.
A especialização, que no caso é o afinamento da granularidade do serviço, é
verificada posteriormente nas atividades de validação, onde o serviço destino não
pode compor mais de um objetivo funcional dentro da arquitetura existente.
Na aplicação do estudo de caso, os serviços destinos passaram a refletir
perspectivas de negócio restritas, considerando objetivos funcionais reduzidos
dentro do domínio funcional, como por exemplo a operação de atribuição do
encarregado na ordem de retirada.
5.4.7 Requisito 7: O serviço destino deve ter definido seus padrões de transações
por operação exposta
Os padrões de transação e interface são mapeados e definidos sob duas
perspectivas, primeiramente conceitual, definido como síncrono ou assíncrono, e
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posteriormente no aspecto técnico, com a definição do protocolo de implementação
da interface.
Na aplicação do caso observou-se a importância de que os serviços sejam
analisados na perspectiva de ter os dois tipos de integração, isso porque eles podem
fazer parte de uma função orquestrada, do qual exige o comportamento síncrono,
porém conforme a arquitetura se torne mais baseada em microsserviços, esses
mesmos serão integrados de forma assíncrona.
5.4.8 Requisito 8: O serviço destino deve ser integrado pelos demais serviços por
coreografia ou orquestração
Assim como descrito no item anterior, ao definir as integrações e os tipos de
transação envolvidos, o método de integração também é definido. No estudo de
caso há o exemplo da ordem de retirada, gerada de forma assíncrona pelo evento
de geração de uma nota de venda.
Na perspectiva dos serviços relacionados aos relatórios, a interpretação é ao
contrario da anterior. Como por exemplo a conciliação, do qual a integração exige
orquestração e utilização de transações síncronas, pois caso algum desses não
funcione, o objetivo de negócio não é atingido.
5.4.9 Requisito 9: A arquitetura física do serviço destino deve corresponder ao seu
modelo lógico
Para esse caso foi verificado que o diagrama de componentes gerado durante a
aplicação

da

abordagem

deve

corresponder

ao

modelo

autônomo

dos

microsserviços, por isso, o desenho deve contemplar a segregação de bases de
dados, e divisão dos componentes por containers especializados.
Durante a aplicação da abordagem no estudo de caso ficou evidente a segregação
desses componentes, que no caso geraram estruturas de base de dados
segregadas, não mais compartilhando os recursos como mostrado no cenário.
Todavia, a validação desse item necessita do trabalho futuro de implementação, a
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fim de verificar se o documento serve como base para o desenvolvimento, ou se
outros fatores deverão ser adicionados.
5.4.10 Requisito 10: Validações arquiteturais durante o processo de migração
As perspectivas arquiteturais SOA e microsserviços são verificadas desde o inicio da
aplicação da abordagem. Essas atividades marcam a transição entre os subprocessos, do qual o arquiteto é munido de materiais que apoiam na decisão de
continuidade ou não da migração. Todavia, o ponto mais importante de verificação
arquitetural é no fim do processo, onde o serviço destino é validado nas perspectivas
apontadas pelos estudos de microsserviços.
Durante a aplicação os pontos de validação foram um ponto de apoio para que uma
determinada atividade fosse executada novamente. Este caso ocorreu durante a
validação dos serviços de relatório, onde inicialmente a definição era pela
sensibilização de diversos serviços na arquitetura, no entanto, percebeu-se que
havia muito acoplamento, levando assim a decisão de criar serviços menores que
agregassem as informações necessárias.
5.5

Considerações Finais

Inicialmente, na definição da abordagem, houve a dificuldade para determinar quais
os modelos de documentação e ferramentas existentes que pudessem auxiliar nas
atividades de mapeamento do serviço existente.
A documentação sugerida pela abordagem auxiliou na rastreabilidade e aderência
ao propósito de migração através das tabelas dos serviços contendo diferentes
perspectivas sobre ele.
Nos aspectos de verificação, entendeu-se que olhar somente uma perspectiva não
necessariamente faz com que um serviço deva ser migrado para outra arquitetura.
Dessa forma, a verificação em três níveis auxiliou na metrificação e determinação de
prioridade para aplicar a migração.
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A decomposição seguiu estritamente as definições da arquitetura de microsserviço,
aplicando-se a regra de individualidade de domínio de negócio, taxonomia e
independência dos componentes.
Ao final da abordagem, a geração de uma tabela com diferentes pontos de
verificação permitiu validar o serviço destino com base em diferentes perspectivas
dos princípios arquiteturais de microsserviços e em um nível de detalhe maior do
que somente das interfaces expostas.
Durante a aplicação da abordagem foram verificados alguns pontos de ajustes.
Dentre esses pontos, destaca-se o mapeamento de dependências após a geração
do serviço destino. Essa atividade auxiliou na verificação dos novos modelos de
integração.
Por fim, o produto gerado pela abordagem foi considerado satisfatório, pois os novos
microsserviços atenderam os princípios arquiteturais, contando inclusive com a
documentação deles. Conforme a Tabela 22, alguns requisitos foram considerados
parcialmente cobertos pela abordagem, pois durante o caso não foi possível
determinar se a abordagem garantia a cobertura total do requisito, no entanto, em
geral a abordagem foi efetiva para o cenário apresentado.
Tabela 22 – Nível de atendimento da abordagem em relação aos requisitos definidos
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6 CONCLUSÃO
6.1

Introdução

A arquitetura de microsserviços é um modelo em ascensão. Todavia, o modelo de
arquitetura SOA tradicional foi amplamente adotado, sendo assim, para aqueles que
já haviam adotado a SOA tradicional e desejam adotar a arquitetura de
microsserviço para algum serviço já existente, é necessário migrá-lo, alterando a
forma de modelagem e implementação. Por isso, o objetivo desse trabalho foi
estabelecer um processo que pudesse auxiliar no processo de migração desses
serviços para microsserviços.
Inicialmente realizou-se uma revisão bibliográfica. A revisão explorou as tendências
com relação a arquitetura de microsserviços, tanto na perspectiva prática como
acadêmica, e verificou que a arquitetura de microsserviços esta alinhada aos
princípios arquiteturais SOA, porém também estabeleceu as diferenças entre elas.
Observando que o modelo arquitetural tem sido cada vez mais alvo de estudos
acadêmicos e práticos, e que para muitos, assim como para essa pesquisa, a
arquitetura de microsserviços segue os princípios da arquitetura SOA, foi
apresentada as interpretações da arquitetura de microsserviços, concluindo que as
diferenças estão no método, porém ambas mantém a essência das arquiteturas
baseadas em serviços.
Em relação aos estudos práticos, constatou-se que não havia um padrão sobre o
método de migração do serviço, e que por isso, cada um relatava pontos positivos e
negativos durante as suas experiências de migração.
Visto as diferentes perspectivas, a elaboração da Tabela 1 auxiliou na definição da
colaboração de cada um desses estudos. No entanto, apesar de verificar os pontos
de vista dos trabalhos e estabelecer um raciocínio lógico a partir deles, o processo
não poderia somente se basear em experiências, era preciso reunir também os
métodos formais da arquitetura de microsserviços, e aplica-los todos em conjunto.
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6.2

Elaboração e aplicação da abordagem

Levando em consideração os estudos acadêmicos, lições aprendidas das aplicações
práticas e os princípios arquiteturais, definiu-se os requisitos de migração
arquitetural. Esses requisitos foram determinados de forma qual eles fossem
independentes do tamanho da arquitetura alvo da migração, partindo do principio
que abordagem pode ser aplicada individualmente por serviço, tratando nesse caso
a interoperabilidade do serviço gerado com os demais serviços não migrados como
um requisito, que no caso é validado durante e depois da aplicação da abordagem.
A existência de pontos de validação era um dos requisitos, dado que alguns relatos
de experiência citaram que a falta dele resultou em produtos não aderentes aos
princípios arquiteturais de microsserviços. Por isso, o produto é validado na
perspectiva funcional, granularidade, modelo de componentes e até mesmo pelo seu
método de implementação.
Assim como esse requisito, os demais requisitos descritos na seção 3 do trabalho
foram atendidos, senão totalmente, parcialmente pela abordagem proposta. Por isso,
entende-se que a abordagem se mostrou eficaz para obter um serviço destino
aderente aos princípios da arquitetura de microsserviços.
Uma das principais vantagens observadas é que a abordagem baseada em serviços
individuais permitiu ampliar o seu contexto de aplicação, pois ao estabelecer a
convivência entre as arquiteturas SOA e microsserviços, não é preciso estabelecer
uma estratégia de migração de todos os serviços existentes.
A vantagem da convivência e migração incidiu na desvantagem de não possibilitar a
agilidade no processo. Devido o requisito de interoperabilidade, foi necessário incluir
atividades de modelagem baseada nesse requisito e também atividades de
verificação dessas integrações, o que durante a aplicação percebeu-se a diminuição
da agilidade do processo.
Por fim o resultado da pesquisa atingiu os objetivos esperados, tanto na perspectiva
do processo proposto como também pelo produto gerado na seção prática, sendo
esse aderente aos princípios arquiteturais de microsserviços com o auxilio do
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processo nas definições, permitindo estabelecer um raciocínio lógico para a
definição dos novos serviços.
6.3

Limitações da pesquisa

Conforme citado anteriormente, o trabalho se limitou na proposição de uma
abordagem de migração de serviços em contextos individuais. Dessa forma, o
processo de migração foi descrito com base nas experiências e técnicas existentes,
do qual não se pretendeu definir o processo como um meta-modelo, ou modelo
conceitual para a realização da migração.
Em relação aos documentos de apoio, eles foram elaborados com base no processo
de migração definido, não havendo experiência de aplicabilidade em outros cenários
senão o apresentado na seção 5. Dessa forma, o exemplo utilizado na seção prática
também é considerado como uma limitação devido a simplicidade do cenário,
podendo o resultado variar em um cenário mais complexo.
Sobre as verificações iniciais, a abordagem explora os motivadores identificados na
revisão bibliográfica para migrar serviços para microsserviços. Todavia, não foi
considerado escopo dessa pesquisa determinar um racional de avaliação de
serviços candidatos a migração arquitetural.
Contudo, não foi possível durante a pesquisa explorar a questão de implementação
dos serviços, tanto na perspectiva do serviço candidato como destino. A questão de
implementação também foi considerada uma limitação para a abordagem caso não
existam serviços declarados, sendo esses funções generalizadas, ou desenvolvidos
em tecnologias obsoletas. Nesses casos, a reescrita, ou redefinição desses
componentes, pode ser tão significativo a ponto de haver a necessidade de uma
estratégia de migração completa, cenário não explorado nesta pesquisa.
Por fim, as validações e verificações são somente para as análises relacionadas a
abordagem, por isso, não se pode tomar tais atividades como base para
determinação de níveis de qualidade ou maturidade da arquitetura existente.
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6.4
Como

Sugestão de trabalhos futuros
evolução

dessa

pesquisa,

sugere-se

quatro

linhas

de

evolução.

Primeiramente na perspectiva da melhoria do processo, realizando melhorias e
evoluções das atividades a partir da aplicação da abordagem em um ambiente mais
complexo.
Outra linha é na evolução do processo com base em experimentos de aplicação, ou
seja, continuar o trabalho após a aplicação da abordagem, e determinar se os
artefatos gerados auxiliam no processo de desenvolvimento, e então concluir se o
produto desenvolvido atende também os princípios arquiteturais de microsserviços.
A terceira linha de evolução é referente a elaboração de uma abordagem especifica
para

descobrir

serviços

que

possam

ser

migrados

para

microsserviços,

estabelecendo relação com ganhos operacionais e avaliações de maturidade.
Por fim, como ultima linha de evolução, sugere-se estabelecer uma relação direta
entre as atividades de validação com os modelos de maturidade de arquiteturas de
serviço, o que inclusive auxiliará na definição de um modelo de maturidade para os
novos microsserviços gerados pela abordagem.
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