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RESUMO
A arquitetura orientada a serviços ou Service-Oriented Architecture (SOA) é um
estilo arquitetural que tem como objetivo melhorar a eficiência, a agilidade e a
produtividade dos sistemas de informação das empresas, utilizando serviços como o
principal meio para expor suas funcionalidades. Embora SOA seja um tema
recorrente nos dias atuais, ainda existem alguns conceitos relacionados que foram
pouco explorados, como por exemplo, a granularidade de serviços. A granularidade
é considerada um princípio fundamental de SOA, pois a sua variação impacta, entre
outras coisas, no reúso e no desempenho. Apesar dessa importância, a forma de
classificação grossa ou fina não expressa a granularidade de forma precisa.
Também não existe um consenso em relação à definição do termo granularidade.
Alguns autores listam vários tipos de granularidade, como por exemplo,
granularidade de dados ou de valor para o negócio, porém o tipo de granularidade
mais citado é o de funcionalidade. Vários autores relatam a importância de se ter
uma classificação mais precisa para a granularidade. O objetivo desse trabalho é
propor um índice numérico para a classificação da granularidade dos serviços. Esse
índice é calculado com base na quantidade de funcionalidades encapsuladas no
serviço. A quantidade de funcionalidades será medida em pontos de função que
serão contados por meio do método COSMIC. Este trabalho também propõe um
índice de granularidade para SOA, obtido a partir dos índices de granularidade dos
serviços que a compõem.

Palavras-chave: arquitetura orientada a serviços, granularidade de serviços, análise
de pontos de função, método COSMIC.

ABSTRACT
Proposal for a numerical index to evaluate the service granularity based on
function point analysis
Service-Oriented Architecture (SOA) is an architectural style that aims improve
the efficiency, agility and productivity of the information systems, using services like
the main manner to expose their functionalities. Although SOA is a recurring theme
nowadays, there are still some related concepts that have been little explored, for
example, the service granularity. The granularity is considered a fundamental
principle of SOA, because its change impacts, among other things, the reuse and
performance. Despite this importance, the manner of classification, coarse-grained or
fine-grained, do not express the granularity in a precision way. Nor is there a
consensus on the definition of granularity. Some authors list several types of
granularity, for example, data granularity or business value, but the type most often
cited is the granularity of functionality. Several authors have reported the importance
of having a more precise classification for the granularity. The aim of this work is to
propose a numerical index to classify the service granularity. This index is calculated
based on the amount of functionality encapsulated in a single service. The amount of
functionalities will be measured in function points that are counted by the COSMIC
method. This work also proposes an index of granularity for a SOA, obtained from
the index of services granularity that comprise it.

Keywords: service-oriented architecture, service granularity, function point analysis,
COSMIC method.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
A arquitetura orientada a serviços ou Service-Oriented Architecture (SOA) é um
estilo arquitetural que tem como objetivo melhorar a eficiência, a agilidade e a
produtividade dos sistemas de informação das empresas, utilizando serviços como o
principal meio para expor suas funcionalidades (ERL, 2007).
As empresas utilizam sistemas de informação para automatizar os seus
processos de negócio. Num ambiente competitivo como o atual, as empresas se
vêem pressionadas a alterar rapidamente os seus processos de negócio a fim de se
adaptarem às demandas e às oportunidades que surgem. A alteração dos processos
de negócio implica a adaptação dos sistemas de informação utilizados pela empresa
e eventuais dificuldades na adaptação desses sistemas podem afetar a
competitividade da empresa.
Em um ambiente orientado a serviços, as funcionalidades das aplicações são
expostas por meio de serviços que podem ser compostos conforme as necessidades
atuais do negócio. Eventuais mudanças no ambiente de negócios podem ocasionar
mudanças nos processos de negócio, que por sua vez geram a necessidade de um
rearranjo dos serviços de forma a atender aos novos requisitos do negócio
(KOHLBORN, 2008).
A arquitetura orientada a serviços permite mais flexibilidade e mais agilidade na
construção e manutenção de sistemas, pois os serviços podem ser construídos,
compostos e recompostos de forma ágil. Desde que autorizado, um serviço pode ser
consumido interna ou externamente, bastando para isso conhecer suas operações.
SOA facilita a integração entre sistemas porque permite que as funcionalidades
existentes em sistemas heterogêneos sejam disponibilizadas por meio de interfaces
padronizadas. SOA também preserva o portfólio da área de TI (Tecnologia da
Informação), pois possibilita que as funcionalidades existentes nos sistemas legados
sejam empacotadas e disponibilizadas por meio de serviços. Embora serviços que
mantém estado sejam possíveis, modelos stateless são mais usuais, pois entre
outros motivos, possibilitam maior escalabilidade. O baixo acoplamento entre os
serviços, que é outra característica desejável de SOA, facilita a substituição de um
serviço por outro que possua os mesmos termos contratuais. Isso representa um
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ganho em relação ao esforço necessário na manutenção de sistemas, visto que a
resposta a eventuais mudanças nos processos de negócio é mais ágil. Como os
requisitos para o consumo de um serviço são relativamente simples, o reúso de
serviços é facilitado, seja pela utilização direta do serviço, seja pela utilização do
serviço em composições.
A arquitetura orientada a serviços independe de plataforma de desenvolvimento
ou software. SOA é baseada em padrões, tais como: XML (eXtensible Markup
Language), SOAP (Simple Object Access Protocol) e WSDL (Web Services
Description Language), e tem na tecnologia de web services a sua forma mais
popular de implementação (PAPAZOGLOU; VAN DEN HEUVEL, 2007).
A peça fundamental da SOA é o serviço. Segundo Krafzig, Banke e Slama
(2004), o serviço é composto de um contrato, uma ou mais interfaces bem definidas
e sua implementação. A interface é definida de forma neutra, independente da
plataforma de hardware, sistema operacional e linguagem de programação. Para
utilizar um serviço não é necessário conhecer a sua lógica interna, apenas saber
quais as informações necessárias para a sua execução e quais as informações que
serão retornadas ao término do processamento.
Embora SOA seja um tema recorrente nos dias atuais, ainda existem alguns
conceitos relacionados que foram pouco explorados. Um desses conceitos é a
granularidade dos serviços. Embora não exista uma definição clássica e genérica
para a granularidade de serviços, na literatura existem várias definições específicas
para o termo, tais como: granularidade de quantidade de operações (KEEN et al.,
2006) e granularidade de restrição (ERL, 2007), porém o tipo de granularidade mais
citado é o de funcionalidade (ERL, 2007) (HAESEN et al., 2008) (KEEN et al., 2006)
(KULKARNI; DWIVED, 2008) (PAPAZOGLOU; VAN DEN HEUVEL, 2006), que se
refere ao número de funcionalidades encapsuladas em um serviço. O tipo de
granularidade estudada nesse trabalho é o de funcionalidade.
Usualmente a granularidade de serviços é classificada apenas em dois tipos:
grossa ou fina. Um serviço que tem várias funcionalidades encapsuladas é
classificado como sendo de granularidade grossa (HAESEN et al., 2008). Um
serviço que tem poucas funcionalidades encapsuladas é classificado como sendo de
granularidade fina. Essa forma de classificação, grossa ou fina, não deixa claro
quais foram os critérios utilizados na ponderação e também deixa margem à
subjetividade, pois um serviço pode ser avaliado como sendo de granularidade
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grossa por um arquiteto de software e fina por outro. Nota-se que a classificação da
granularidade não é feita com bases claras e objetivas.
A granularidade é considerada um princípio fundamental no desenvolvimento
de um projeto (HAESEN et al., 2008), pois a sua variação influi em pelo menos dois
aspectos importantes de SOA: desempenho e reúso. Haesen et al. (2008) afirmam
que se a granularidade dos serviços é grossa, o número de mensagens trocadas
entre os serviços visando atender a um processo de negócio tende a ser menor,
favorecendo o desempenho. Haesen et al. (2008) também afirmam que serviços
com granularidade fina, por terem menos funcionalidades encapsuladas, têm mais
possibilidade de participar de composições, favorecendo o reúso. Lewis e Wrage
(2006) afirmam que a definição da granularidade correta dos serviços é um aspecto
importante em um projeto, pois serviços com granularidade muito grossa retornam
mais informações do que o necessário. Em contrapartida, serviços com
granularidade muito fina obrigam os consumidores a fazerem múltiplas chamadas
até que consigam toda a informação que necessitam.
Steghuis (2006) e Haesen et al. (2008) destacam a necessidade de definir a
granularidade em números, visto que a classificação grossa ou fina não expressa a
granularidade de forma adequada. Haesen et al. (2008) vão além e também
destacam a dificuldade de se medir a granularidade em números, devido à
subjetividade dos conceitos relacionados. Estes autores ressaltam que ambos os
tipos de granularidade, grossa e fina, podem ter impactos positivos na arquitetura;
por isso, há necessidade de estudos mais detalhados sobre o tema. Além disso,
existem algumas questões envolvendo granularidade que não estão totalmente
esclarecidas (HAESEN et al., 2008):


Qual o impacto da granularidade de serviços em alguns atributos
arquiteturais de qualidade como, por exemplo, desempenho, reúso e
flexibilidade?



Como a granularidade pode ser medida?



Existe um limite máximo para granularidade grossa?



Quais seriam os aspectos positivos da granularidade fina?

Artus (2006) afirma que não é uma tarefa simples determinar a granularidade
de

um

serviço,

porém

qualquer

projeto

de

SOA

deveria

fornecer

aos
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desenvolvedores um guia com um trade-off1 dos fatores a se considerar para
determinar a granularidade correta dos serviços como, por exemplo, facilidade de
manutenção, facilidade de consumo e alto reúso. O autor cita dois exemplos:


Se um serviço encapsula muitas operações, provavelmente este atenda a
vários consumidores. Caso seja necessário efetuar uma manutenção que
beneficie apenas uma parte dos consumidores, uma nova versão do serviço
terá que ser liberada, afetando a totalidade dos consumidores. Nesse caso,
a granularidade está muito grossa e deve ser diminuída.



Um possível desafio para os consumidores é encontrar as operações das
quais necessitam. Os consumidores precisam procurar numa lista de
serviços, aqueles que lhes são mais úteis. Posteriormente, precisam
identificar as operações que serão utilizadas. O autor sugere que os
extremos em relação à granularidade devem ser evitados: muitos serviços
com poucas operações e poucos serviços com muitas operações, pois
esses extremos tendem a dificultar o consumo.

Não há dúvida com relação à importância do conceito de granularidade quando
se trata de arquitetura orientada a serviços. O fato de não existir um índice numérico
para granularidade dificulta uma interpretação mais precisa dos efeitos de sua
variação em determinados aspectos de uma SOA, como por exemplo, reúso e
desempenho. Assim, a quantificação numérica da granularidade e suas variações
pode contribuir relevantemente em projetos de SOA.

1.2 Objetivos
São dois os objetivos deste trabalho:


Propor um índice numérico de granularidade para um serviço. Um objetivo
derivado deste é propor um índice numérico de granularidade para a SOA.



Avaliar os efeitos da variação da granularidade da SOA (medida com o
índice proposto neste trabalho) sobre o desempenho (medido em termos de
tempo de resposta).

1

Nota do autor: Trade-off é uma combinação de dois ou mais fatores que não podem ser obtidos ao mesmo tempo, cujo
objetivo é alcançar a melhor combinação. Por exemplo: o trade-off entre facilidade de uso e design de um produto (OXFORD,
1992).
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1.3 Resultados esperados e contribuições
São resultados esperados deste trabalho:


Proposta de um índice numérico de granularidade para os serviços;



Proposta de um índice numérico de granularidade para a SOA, baseado na
avaliação individual da granularidade dos serviços que a compõem.

Este trabalho contribui para a utilização mais precisa do conceito de
granularidade em projetos de SOA pelos arquitetos de software e desenvolvedores,
refletindo potencialmente na melhoria dos atributos de qualidade da SOA
eventualmente ligados à granularidade.

1.4 Método de trabalho
Foram realizadas as seguintes atividades:
Atividade I – Levantamento e estudo bibliográfico
Foi feito o levantamento bibliográfico e estudo sobre arquitetura orientada
a serviços e seus principais conceitos. Foi estudada a estrutura do serviço, o
conceito de web services e como é feita a troca de mensagens. Foram
analisados os padrões mais difundidos para web services: WSDL (Web
Services Description Language), SOAP (Simple Object Access Protocol) e XML
(eXtensible Markup Language). Também foi estudada a granularidade de
serviços e a sua importância dentro da arquitetura orientada a serviços.
Atividade II – Análise das propostas para medir granularidade de serviços
Foram identificadas algumas propostas para determinar a granularidade
de serviços e foi escolhida a proposta que considera a quantidade de
funcionalidades encapsuladas no serviço. Foram analisadas duas alternativas
para estimar as funcionalidades de uma aplicação e foi escolhida a proposta
que pareceu ser a mais adequada: a análise de pontos de função (APF).
Atividade III – Levantamento dos métodos de análise de pontos de função e
estudo detalhado do método COSMIC
Foi feito um levantamento dos métodos de análise de pontos de função
recomendados pela ISO. Foi analisada a adequação dos métodos em relação
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aos objetivos desse trabalho e foi escolhido o método COSMIC. Foi feito um
estudo detalhado do método COSMIC e da sua abordagem para sistemas
orientados a serviço.
Atividade IV – Elaboração da proposta de um índice para a granularidade de
serviços e de um índice para a SOA
Foi proposto um índice para a granularidade de serviços que é obtido em
função da contagem das funcionalidades do serviço. Foi mostrada a maneira
como esse índice é calculado e também foi proposto um índice para a
granularidade da SOA ou de parte dela.
Atividade V – Realização do experimento e análise dos resultados
Foi feito um experimento exemplificando o cálculo do índice proposto para
a granularidade de serviços e para a granularidade dos processos de negócio
selecionados. Para cada processo de negócio selecionado, foram determinados
três cenários com diferentes níveis de granularidade. Para cada cenário foram
calculados os índices de granularidade dos serviços e do processo de negócio.
Ao final, foi feita a comparação da variação da granularidade entre os cenários
e foi verificada a influência que a variação da granularidade exerceu sobre o
desempenho, que foi medido em termos de tempo de resposta. Também foi
avaliada a importância e a aplicabilidade do método de cálculo de
granularidade proposto.
Atividade VI – Conclusões
Foram feitas as considerações finais do trabalho e as sugestões para
trabalhos futuros.

1.5 Organização do trabalho
Na seção 2, Conceitos básicos e revisão bibliográfica, são apresentados os
conceitos relativos à arquitetura orientada a serviços, estrutura de um serviço e sua
granularidade. Também é descrito o conceito de web services e são descritos os
padrões mais difundidos para troca de mensagens em SOA. São analisados os
efeitos da variação da granularidade sobre o desempenho e o reúso.

21

Na seção 3, Seleção do método de análise de pontos de função (APF), são
analisadas algumas propostas para medir a granularidade de serviços e justifica-se
a escolha da análise de pontos de função. Em seguida, são descritos os métodos de
APF recomendados pela ISO e é justificada a escolha do COSMIC. Posteriormente,
é feito um detalhamento do método COSMIC e da sua abordagem para SOA. Ao
final, é demonstrado um exemplo de cálculo de pontos de função utilizando o
COSMIC.
Na seção 4, Índice proposto para granularidade de serviços, é descrito o
cálculo do índice de granularidade dos serviços utilizando o COSMIC e também é
descrito o cálculo do índice de granularidade da SOA. Em ambos os casos são
demonstrados exemplos dos cálculos propostos.
Na seção 5, Experimento, é descrita a forma como foi realizado o experimento.
Foi definido um sistema cuja granularidade é alterada e a cada alteração são
calculados os índices de granularidade dos serviços e dos processos de negócio
selecionados. Ao final, é feita a comparação dos índices calculados e é feita a
análise da influência que a variação da granularidade exerce sobre desempenho do
sistema.
Na seção 6, Conclusões, são apresentadas as conclusões do trabalho e as
sugestões para trabalhos futuros.
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2 CONCEITOS BÁSICOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Introdução
Nesta seção são explicados conceitos relativos à arquitetura orientada a
serviços, com foco na estrutura dos serviços, na troca de mensagens e no conceito
de web services. Posteriormente, com base na revisão bibliográfica realizada, é feita
uma explanação sobre a granularidade de serviços, destacando os tipos de
granularidade existentes e os impactos que a variação da granularidade exerce em
uma SOA. Por último, são apresentadas sugestões de alguns autores para medir a
granularidade de serviços.

2.2 Arquitetura orientada a serviços
A arquitetura orientada a serviços ou Service-Oriented Architecture (SOA) é
uma abordagem arquitetural para desenvolver sistemas que disponibilizam suas
funcionalidades por meio de serviços com interfaces bem definidas (ERRADI;
ANAND; KULKARNI, 2006).
A arquitetura orientada a serviços visa aumentar a flexibilidade dos sistemas,
possibilitando uma resposta mais rápida às mudanças de negócio e tornando os
sistemas mais ágeis para atender as novas demandas de negócios e oportunidades
que surgem.
Na literatura pesquisada existem outras definições para o termo SOA.
Resumidamente, pode-se dizer que a arquitetura orientada a serviços é um estilo
arquitetural onde as funcionalidades existentes na aplicação são disponibilizadas por
meio de serviços e que SOA tem na tecnologia de web services a sua forma mais
comum de implementação (PAPAZOGLOU; VAN DEN HEUVEL, 2007).
Assim como não existe uma definição única do que é SOA, também não existe
um consenso sobre os princípios que regem a orientação a serviços. Erl (2005) lista
uma série de princípios que no seu entender devem ser considerados no
desenvolvimento de sistemas orientados a serviços. São eles:


Serviços são reutilizáveis – o reúso deve ser um foco constante no
desenvolvimento dos serviços.



Serviços compartilham um contrato formal – para interagirem entre si os
serviços não precisam compartilhar nada além de um contrato formal
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que descreva cada serviço e que defina as regras para a troca de
informações.


Serviços têm baixo acoplamento – o serviço deve ser desenvolvido de
forma que seja possível substituí-lo sem necessidade de ajustes por
parte dos consumidores do serviço.



Serviços são encapsulados, atuando como “caixas pretas”, ou seja, a
única parte do serviço que é visível ao mundo exterior é exposta por
meio do seu contrato. Detalhes da sua lógica interna não interessam ao
mundo exterior.



Serviços podem ser compostos – o serviço pode incluir outros serviços
objetivando a execução de uma tarefa ou um processo de negócio. A
composição é uma forma de reúso.



Serviços devem ser autônomos. Eles devem ter controle sobre sua
própria lógica.



Serviços não mantêm estados – o serviço não deve depender de
nenhuma informação pré-existente. Ele deve receber toda a informação
que necessita para a sua execução.



Serviços devem ser fáceis de serem encontrados/descobertos –
metadados devem garantir que serviços possam ser facilmente
encontrados. Isso evita a criação de serviços redundantes.

SOA é uma filosofia de desenvolvimento independente de qualquer tecnologia
(PAPAZOGLOU; VAN DEN HEUVEL, 2007). Como a interação entre os serviços
está limitada a sua interface, um serviço desenvolvido numa linguagem/plataforma
pode utilizar um serviço desenvolvido em outra linguagem/plataforma de forma
transparente. Isso facilita a integração entre sistemas heterogêneos. SOA também
colabora para preservar o portfólio de TI, pois as funcionalidades dos sistemas
legados podem ser empacotadas e disponibilizadas como serviços.
O principal componente da SOA é o serviço. Segundo Krafzig, Banke e Slama
(2004), serviço é um componente de software com uma funcionalidade distinta que
geralmente encapsula um conceito de negócio e é constituído de um contrato, uma
ou mais interfaces padronizadas e bem definidas, e uma implementação (figura 1).
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Figura 1 – Estrutura de um serviço
Fonte: Krafzig, Banke e Slama (2004)

O contrato descreve o propósito do serviço, suas funcionalidades, restrições e
também a forma de utilizá-lo. A interface expõe as funcionalidades do serviço. A
implementação

consiste

na

infraestrutura

tecnológica

necessária

para

o

funcionamento do serviço.
Preferencialmente, os serviços são fracamente acoplados, não mantém estado
e são autônomos, ou seja, não dependem de outros serviços para a sua execução.
Toda a informação necessária para o seu processamento está contida nele próprio
ou é recebida através da sua interface.
Para utilizar um serviço não é necessário conhecer detalhes de sua lógica
interna, nem de sua implementação. O contrato provê toda a informação necessária
para a sua utilização. A abstração da lógica interna permite que qualquer
funcionalidade existente na aplicação possa ser empacotada e disponibilizada como
um serviço.
Os serviços podem ser consumidos interna ou externamente, ou seja, pode-se
consumir serviços que estão em outros ambientes e pode-se permitir que serviços
internos sejam chamados por consumidores externos.
É possível construir serviços a partir de outros serviços, compondo-os em uma
seqüência lógica a fim de executar um determinado processo ou tarefa e entregar
um resultado consistente. Essa prática é chamada de composição de serviços. A
composição de serviços fomenta o reúso e aumenta a flexibilidade dos sistemas,
pois qualquer serviço pode fazer parte de uma composição.
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Além da composição, tem-se um nível mais alto de abstração que é a
orquestração de serviços. A orquestração consiste em um componente central
responsável por organizar os serviços de diferentes aplicações e executá-los em
uma seqüência lógica de acordo com as necessidades do negócio. Os serviços
consumidos não necessitam saber que participam da orquestração, estes apenas
respondem à chamada do componente central, executando as tarefas que lhes são
solicitadas.
Os serviços comunicam-se entre si através da troca de mensagens entre suas
operações. Em uma troca de mensagens, o serviço que inicia a operação é
chamado de cliente ou consumidor (service consumer). O serviço que recebe a
mensagem do cliente, realiza algum tipo de processamento e devolve a informação
solicitada pelo cliente é chamado de provedor (service provider), conforme mostrado
na figura 2.

Figura 2 – Exemplo da comunicação entre serviços
Fonte: Krafzig, Banke e Slama (2004)

Muitas vezes, a menção à arquitetura orientada a serviços remete à idéia de
que a adoção de SOA implica a utilização de web services. Embora existam várias
possibilidades de se implementar uma SOA e ela seja independente de qualquer
plataforma, linguagem ou fornecedor de software; a utilização de web services ou de
seus conceitos parece ser a melhor alternativa para se atingir metas como
compartilhamento,

reúso

e

interoperabilidade

(KREGER,

2003,

apud

PAPAZOGLOU; VAN DEN HEUVEL, 2007, p.391).
Considerando a utilização de web services, as mensagens trocadas entre os
serviços são formatadas de acordo com o protocolo SOAP (Simple Object Access
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Protocol) e carregam dentro de si mensagens no formato XML (eXtensible Markup
Language). O contrato do serviço é disponibilizado através do WSDL (Web Services
Description Language).
XML é um formato baseado em texto que serve para representar uma
informação de forma estruturada (BRAY et al., 2008). Atualmente, XML é um dos
formatos

mais

difundidos

para

a

troca

de

informações

entre

sistemas

computacionais. Esse formato tem as seguintes características (W3SCHOOLS,
2010):


É uma linguagem de marcação, da mesma forma que HTML (HyperText
Markup Language);



Foi projetada para transportar dados;



As etiquetas (tags) não são predefinidas. O desenvolvedor define-as de
acordo com sua necessidade;



É uma recomendação do W3C (World Wide Web Consortium);



Foi projetada para ser auto-descritiva.

SOAP é um protocolo de comunicação definido pelo W3C (World Wide Web
Consortium) para troca de informações em ambientes distribuídos. Este protocolo
utiliza a tecnologia XML para definir uma estrutura de mensagem que independe de
qualquer linguagem de programação (MARTIN et al., 2007). Basicamente, o
protocolo SOAP tem a seguinte estrutura (figura 3):

Figura 3 – Estrutura do protocolo SOAP
Fonte: Adaptado de Gudgin et al. (2007)
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O envelope é o elemento raiz do SOAP e contém o header (cabeçalho) e o
body (corpo). O header é um elemento opcional. Ele pode trazer, por exemplo,
informações sobre o roteamento ou sobre a segurança da mensagem. O body é um
elemento obrigatório. Ele carrega dentro de si os dados efetivos (objeto) da
mensagem.
O contrato de um web service é disponibilizado por meio de um WSDL (Web
Services Description Language) que é um documento escrito em XML. O WSDL
descreve o serviço, especifica como acessá-lo e exibe as operações ou métodos
disponíveis (CURBERA et al., 2002). Um WSDL provê dois tipos de informação: a
descrição abstrata do serviço, que trata das mensagens disponíveis no serviço; e a
descrição concreta do serviço que trata dos requisitos referentes à comunicação do
serviço.
Na troca de mensagens XML, existe um processo intermediário chamado
parsing. O parsing é executado por um parser que é uma interface entre o
documento XML e o programa que o utiliza. O parser lê o documento XML e
proporciona o acesso do programa à estrutura interna do XML e seu conteúdo
(ROY; RAMANUJAN, 2001). Além disso, é possível refinar o processo de parsing,
inserindo-se restrições e consistências que são feitas no envio/recebimento da
mensagem.
Outro elemento importante de uma SOA é o ESB (Enterprise Service Bus). O
ESB é um componente da infraestrutura que facilita o gerenciamento, o controle e a
integração de serviços disponibilizados em aplicações heterogêneas (KEEN et al.,
2006).
Muitas vezes, para executar uma tarefa ou atender a uma demanda de
negócio, um serviço precisa da informação de outros serviços disponíveis em outras
plataformas. O ESB é uma camada que facilita essa integração (figura 4).
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Figura 4 – Exemplo da camada ESB
Fonte: Krafzig, Banke e Slama (2004)

Usualmente, o ESB atua como um mediador da comunicação entre os serviços,
controlando o fluxo de mensagens. O ESB também atua como um tradutor, fazendo
com que mensagens emitidas em diferentes protocolos possam se comunicar sem
maiores problemas.

2.3 Granularidade de serviços
Embora não exista uma definição clássica e genérica para a granularidade de
serviços, na literatura existem várias definições específicas para o termo. Erl (2007)
descreve quatro tipos de granularidade:


Granularidade do serviço – refere-se ao escopo funcional do serviço
como um todo, ou seja, o conjunto das funcionalidades de todas as
operações. Um serviço com um contexto amplo, que oferece várias
funcionalidades, pode ser considerado de granularidade grossa. Em
contrapartida, um serviço com uma funcionalidade mais específica é
considerado de granularidade fina.
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Granularidade de funcionalidade – refere-se à quantidade de lógica
encapsulada

em

uma

funcionalidade

específica

do

serviço,

disponibilizada pela operação. Quanto mais complexa a lógica, mais
grossa é a granularidade da funcionalidade.


Granularidade de dados – refere-se à quantidade de dados trocada por
uma funcionalidade do serviço. Quanto maior a quantidade de dados,
maior a granularidade de dados.



Granularidade de limite ou restrição – refere-se à quantidade de detalhes
com as quais uma restrição em particular é expressa. Quanto mais
genérica for a restrição, maior é a granularidade. Se a restrição é mais
rica em detalhes, é considerada mais fina. Por exemplo: se o serviço
está preparado para receber um documento sem uma formatação
específica, a sua granularidade de restrição é considerada grossa. Caso
um serviço receba um parâmetro mais refinado, com mais restrições,
como por exemplo, um número inteiro com cinco posições, variando de
10.000 a 11.000, sua granularidade de restrição é fina.

Haesen et al. (2008) também definem quatro tipos de granularidade:


Granularidade

de

funcionalidade

–

refere-se

à

funcionalidades que é oferecida por um serviço.

quantidade

de

Quanto mais

funcionalidades, maior a granularidade. Serviços que executam apenas
operações envolvendo bancos de dados, como por exemplo, leitura e
atualização; tem granularidade mais fina do que serviços que executam
alguma lógica. Por outro lado, serviços que são compostos de outros
serviços tendem a ter uma granularidade mais grossa do que os serviços
que o constituem.


Granularidade de entrada de dados – refere-se à quantidade de dados
que o serviço recebe para executar uma operação. Quanto mais
informações o serviço necessita receber, maior é a sua granularidade de
entrada de dados. Um serviço que recebe poucos ou nenhum parâmetro
é considerado de granularidade fina.



Granularidade de saída de dados – refere-se à quantidade de dados que
o serviço retorna para o cliente. Quanto mais informações o serviço
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retorna, maior é a sua granularidade de saída de dados. Um serviço que
retorna poucos dados é considerado de granularidade fina.


Granularidade de valor para o negócio – esse tipo de granularidade
mede o quanto o serviço tem valor para o negócio. Quanto maior o valor,
maior a sua granularidade.

Keen et al. (2006) definem três tipos de granularidade:


Nível de abstração do serviço – um serviço pode encapsular um
processo de negócio, um subprocesso ou uma atividade. Nesse caso,
um processo de negócio significa uma granularidade mais grossa, em
contrapartida, uma atividade significa uma granularidade mais fina.



Granularidade das operações do serviço – um serviço pode ter várias
operações. Se um serviço tem poucas operações, sua granularidade de
operações é fina. Caso ele tenha várias operações, sua granularidade é
grossa.



Granularidade de parâmetros – diz respeito à quantidade de dados
trocados entre os serviços. Quanto maior a quantidade de dados, maior
a granularidade de parâmetros.

Tem-se ainda a definição de Papazoglou e Van Den Heuvel (2006), que é mais
simplificada: “a granularidade de um serviço define quantas funcionalidades são
expostas em um único serviço”. Kulkarni e Dwived (2008) também definem a
granularidade de forma simplificada: “a granularidade do serviço refere-se ao
tamanho do serviço e o escopo de funcionalidade que ele expõe”.
Nas várias definições existentes para o termo granularidade, existe consenso
em alguns tipos (tabela 1):
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Tabela 1 – Comparativo da definição dos tipos de granularidade

Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se que, dentre as várias definições, a granularidade de funcionalidade é
citada, de forma direta ou indireta, pelos cinco autores. Erl (2007), Haesen et al.
(2008), Kulkarni e Dwived (2008) e, Papazoglou e Van Den Heuvel (2006) citam-na
diretamente, enquanto Keen et al. (2006) citam-na indiretamente quando falam do
nível de abstração de serviço.
Além dos trabalhos citados acima, existem outros autores que definem a
granularidade como a quantidade de funcionalidades encapsuladas em um serviço,
como por exemplo, Bianco, Kotermanski e Merson (2007), Kadam et al. (2010), Ying,
Wu e Liu (2010), Kim e Yun (2006) e, Legner e Vogel (2007). Têm-se também
autores que consideram a granularidade de funcionalidade utilizando definições de
outros autores, tais como, Galster e Bucherer (2008) e, Dias, Almeida e Meira
(2010).
Na pesquisa realizada, o termo granularidade na maioria das vezes refere-se à
granularidade de funcionalidade. Os autores, quando não especificado, referem-se a
granularidade como sendo a granularidade de funcionalidade. O foco deste trabalho
é a granularidade de funcionalidade.
Embora a granularidade de serviços seja considerada como um princípio
fundamental no desenvolvimento de um projeto de SOA, não existem estudos
detalhados a respeito. Steghuis (2006) propõe uma estrutura para definir a
granularidade de serviços, mas não analisa efetivamente o impacto que a
granularidade exerce sobre a SOA.
Reldin e Sundling (2007) propõem definir a granularidade considerando três
dimensões: alcance, extensão e domínio. Embora afirmem que a granularidade afeta
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o reúso, o desempenho, o acoplamento e a orquestração, não detalham como o
nível de granularidade influi nesses aspectos.
Outra lacuna da literatura em relação à granularidade é a sua forma de
classificação: grossa ou fina. Esse tipo de classificação não deixa claro quais
aspectos foram considerados na atribuição da granularidade, permitindo certo grau
de subjetividade na classificação da granularidade do serviço.
Haesen et al. (2008) afirmam que serviços que executam funções como
inclusão, leitura, atualização, exclusão e pesquisa (camada de aplicação) têm
granularidade mais fina que os serviços que executam lógica de negócios (camada
de negócios). Além disso, serviços que fazem orquestração (camada de
orquestração) tendem a ter granularidade mais grossa do que os serviços que os
compõem.
Segundo Erradi, Anand e Kulkarni (2006), construir uma SOA composta de
serviços com a granularidade otimizada é crucial para assegurar o máximo de reúso
de serviços. Se a granularidade dos serviços é muito grossa, o tamanho das
mensagens trocadas é grande e às vezes estas podem carregar mais informações
que o necessário. Em contrapartida, se a granularidade dos serviços é muito fina,
são necessárias muitas chamadas aos serviços para completar uma determinada
tarefa. Por isso, Erradi, Anand e Kulkarni (2006) afirmam que um trade-off deve ser
estabelecido, dependendo do nível de abstração que se deseja dos serviços, da
probabilidade de alteração, da complexidade dos serviços e do nível desejado de
coesão e acoplamento. Além disso, alguns aspectos não funcionais devem ser
considerados, como por exemplo, desempenho.
Kulkarni e Dwived (2008) afirmam que a questão de se determinar uma
granularidade otimizada torna-se mais importante à medida que aumenta a
quantidade de aplicações que são construídas utilizando serviços internos e
externos, visando a integração com outras empresas ou a exposição de informações
em diferentes plataformas, como por exemplo, internet ou celular.

2.4 Efeitos da variação da granularidade sobre reúso
O reúso das operações é apontado por Erl (2005) e Krafzig, Banke e Slama
(2004) como um dos benefícios da adoção da arquitetura orientada a serviços. O

33

termo reúso refere-se à utilização do mesmo componente de software em várias
aplicações, sem necessidade de adaptações (FRAKES; TERRY, 1996).
Um dos objetivos do reúso é reduzir os custos de desenvolvimento e
manutenção de sistemas, e pode ser alcançado por meio do compartilhamento de
componentes que são utilizados por diversos sistemas dentro da organização
(KRAFZIG; BANKE; SLAMA, 2004). Erl (2005) também afirma que “o reúso de
serviços reduz o custo e o esforço na construção de soluções baseadas na
arquitetura orientada a serviços”.
Em relação ao reúso, quanto mais fina for a granularidade, mais genérica é a
operação e quanto mais genérica ela for, é possível utilizá-la em mais composições,
aumentando o reúso dessa operação (HAESEN et al., 2008). Portanto, a
granularidade fina favorece o reúso. No outro extremo, serviços com granularidade
grossa visam atender uma tarefa ou função específica. Por ser mais específico, o
serviço não poderá ser amplamente utilizado em composições, portanto o seu reúso
fica comprometido.
A granularidade menor possibilita um reúso maior e a possibilidade de reúso vai
diminuindo à medida que a granularidade aumenta. Pode-se dizer que granularidade
e reúso são grandezas inversamente proporcionais, onde o aumento de um implica
a diminuição de outro (figura 5).

Figura 5 – Relação granularidade X reúso
Fonte: Elaborado pelo autor

2.5 Efeitos da variação da granularidade sobre desempenho
O desempenho é tido como uma ameaça à SOA (ERL, 2005), pois a medida
que se adicionam funcionalidades a uma SOA, a comunicação entre os serviços,
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que é baseada em mensagens, aumenta. Isso pode provocar uma sobrecarga no
sistema computacional. Segundo Erl (2005), para se construir uma SOA de sucesso,
é necessário entender os requisitos de desempenho do sistema computacional e as
limitações que infraestrutura impõem ao desempenho.
Um dos fatores que afetam o desempenho de uma SOA é a quantidade de
mensagens trocadas entre os serviços. Caso a SOA seja baseada em padrões
abertos (WSDL, SOAP, XML), tem-se o agravante do processo de parsing. De
acordo com O´Brien, Merson e Bass (2007), o uso de XML causa grande impacto no
desempenho, pois uma mensagem XML pode ser de 10 a 20 vezes maior que a
mesma mensagem formatada de forma binária.
Em uma SOA composta principalmente de serviços com granularidade fina,
para se realizar determinada tarefa, será necessário utilizar mais serviços,
aumentando o fluxo de mensagens. O aumento do fluxo de mensagens pode causar
uma sobrecarga no sistema, prejudicando o desempenho da SOA. Portanto, a
granularidade fina prejudica o desempenho.
Em contrapartida, uma SOA composta de serviços com granularidade mais
grossa tendem a ter um desempenho melhor (HAESEN et al., 2008), pois um único
serviço pode encapsular um processo de negócio inteiro, reduzindo ou até
eliminando o fluxo de mensagens.
A granularidade maior favorece o desempenho e o desempenho diminuiu a
medida que a granularidade fica menor. Pode-se dizer que granularidade e
desempenho são grandezas proporcionais, onde o aumento de um favorece o
aumento do outro (figura 6).

Figura 6 – Relação granularidade X desempenho
Fonte: Elaborado pelo autor

35

2.6 Conclusão
Nesta seção foram apresentados os conceitos básicos e a revisão bibliográfica
dos principais termos utilizados nesse trabalho. Foram explicados os conceitos da
arquitetura orientada a serviços e de web services, foram descritos os padrões mais
utilizados para a troca de mensagens, as várias definições para granularidade e os
efeitos que a granularidade exerce sobre reúso e desempenho.
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3 SELEÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (APF)

3.1 Introdução
Nesta seção é feita a seleção do método de análise de pontos de função que
será utilizado no cálculo proposto do índice de granularidade. Inicialmente são
analisadas algumas sugestões para medir a granularidade de serviços e são
descritos os métodos de APF recomendados pela ISO. Em seguida, é descrito o
método de contagem que foi selecionado neste trabalho, o COSMIC, e sua
abordagem para SOA. Por último, é demonstrado um exemplo de contagem de
pontos de função utilizando o método COSMIC.

3.2 Medição da granularidade de serviços
Não foi encontrada na bibliografia pesquisada uma métrica estabelecida para
apurar granularidade de serviços. Sims (2005, apud HAESEN et al., 2008, p. 377)
sugere alguns métodos para medir granularidade de componentes que também
podem ser utilizados para medir granularidade de serviços. São eles:
a) Contagem do número de componentes chamados por uma operação do
serviço;
b) Contagem do número de pontos de função de um componente;
c) Contagem do número de tabelas atualizadas num banco de dados.
Ma et al. (2009) propõem algumas fórmulas para medir determinados aspectos
de uma SOA, como por exemplo, o acoplamento de serviços, a coesão e a
granularidade de serviços. Os autores definem granularidade como o escopo das
funcionalidades contidas em um serviço. Para medir a granularidade de um serviço,
eles propõem a contagem de todas as atividades contidas em um serviço ou em
uma composição de serviços. A fórmula é a seguinte:

onde:
é a granularidade

a é a quantidade total das atividades (a > 0);
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s é a quantidade total dos serviços (0 < s < a)
Aplicando-se essa fórmula a um único serviço, o valor de s (quantidade total de
serviços) é 1 (um) e o valor de a (quantidade total das atividades) é a somatória de
todas as atividades contidas no serviço. Supondo-se que houvesse 8 (oito)
atividades nesse serviço, a sua granularidade seria igual a 8 (oito). Se essa fórmula
for aplicada em um serviço composto de outros serviços, deve-se considerar o total
de atividades de todos os serviços e o total de serviços. Supondo-se que houvesse 2
(dois) serviços que juntos executem 8 (oito) atividades, então a granularidade do
serviço responsável pela composição é 4 (quatro).
Zhang e Li (2009) propõem algumas métricas para mensurar a complexidade
de sistemas orientados a serviços. Essas métricas utilizam algumas medidas
básicas, entre elas, a granularidade de serviços. Nesse artigo, o autor afirma que a
granularidade é a somatória dos serviços que direta ou indiretamente fazem parte de
uma composição. Seguindo esse raciocínio, quanto mais serviços um sistema tiver,
maior é a sua complexidade. A fórmula sugerida é a seguinte:

onde:
é a granularidade
é o conjunto de serviços que fazem parte de uma composição, direta e
indiretamente.
Analisando as propostas apresentadas, a sugestão de Zhang e Li (2009)
apesar de ser útil no cálculo de métricas complexas de SOA, no âmbito dessa
dissertação não contribui para medir de forma satisfatória a granularidade de um
serviço, pois foca apenas na quantidade de serviços presentes em uma composição,
não avaliando os serviços em profundidade. Pode-se ter, por exemplo, um único
serviço que encapsula uma lógica complexa e em termos de comparação tem a
mesma granularidade que um serviço que realiza apenas uma leitura simples de
uma tabela de um banco de dados.
A proposta de Ma et al. (2009) tem como resultado a granularidade dos
serviços no contexto de um processo de negócio. Apesar de ser uma abordagem
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interessante, o resultado não consegue expressar a granularidade do serviço
individualmente. Além disso, os autores não detalham como obter as atividades e
também não as classificam, pois em um serviço podem existir atividades que são
simples e atividades que são complexas. Dessa forma, essa sugestão também não
pode ser utilizada nesse trabalho.
Dentre as três sugestões apresentadas por Sims (2005, apud HAESEN et al.,
2008, p. 377), o método que parece ser menos adequado para medir granularidade
de serviços é o da contagem do número de tabelas atualizadas em um banco de
dados, pois esse método não avalia todo o contexto do serviço. Um serviço pode ter
muitas funcionalidades encapsuladas sem que seja necessário atualizar tabelas de
bancos de dados, como por exemplo, serviços que realizam consultas ou cálculos
complexos.
Da mesma forma, o método de contagem do número de componentes
chamados por uma operação do serviço não consegue avaliar de forma precisa a
granularidade pois não avalia as características das operações chamadas. Nesse
caso, é calculada a granularidade média da SOA. Por exemplo, uma SOA com três
serviços de granularidade fina e um serviço de granularidade grossa pode ter,
segundo esse método, a mesma granularidade média que uma SOA com três
serviços de granularidade grossa e um serviço com granularidade média. Em ambos
os casos, imaginando que todos os serviços participem de uma determinada
orquestração, o número de componentes chamados seria quatro.
Sobre a terceira e última sugestão de Sims (2005, apud HAESEN et al., 2008,
p. 377), que é a contagem de pontos de função de um componente, essa parece ser
uma alternativa razoável para medir a granularidade de um serviço, pois conforme
visto na literatura pesquisada, a granularidade de funcionalidade é a mais citada
pelos autores e a contagem de pontos de função é uma forma de estimar a
quantidade de funcionalidades encapsuladas em um componente. Ao contar as
funcionalidades presentes em um serviço, tem-se um valor que pode ser utilizado
como parâmetro para determinar a sua granularidade.
Além da análise de pontos de função, existem outras alternativas para contar
funcionalidades de uma aplicação. Uma dessas alternativas é a contagem de pontos
de caso de uso ou use case points (UCP), que consiste na contagem dos atores e
dos casos de uso de um sistema, aplicando-se a esses números um fator de ajuste,
resultando no total de pontos de caso de uso (CARROLL, 2005). Cantone, Pace e
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Calavaro (2004) afirmam que o método de UCP é altamente subjetivo, pois o nível
de detalhe do caso de uso depende da experiência do desenvolvedor. Alguns
autores recomendam a utilização do UCP apenas nas etapas iniciais do projeto
(ADEKILE; SIMMONS; LIVELY, 2010) (SMITH, 1999, apud CANTONE; PACE;
CALAVARO, 2004, p. 2) (KUSUMOTO; MATUKAWA; INOUE, 2004) (PEREIRA et
al., 2007), devido à subjetividade dos casos de uso. Além disso, os casos de uso
tendem a ficar desatualizados à medida que o projeto avança (ARNOLD;
PEDROSS, 1998), inviabilizando uma contagem precisa. A recomendação para
utilizar UCP apenas no início do projeto é vista por Adekile, Simmons e Lively (2010)
como uma fragilidade do método. Além disso, em seu artigo os autores são
explícitos ao recomendarem a utilização de outros métodos diferentes do UCP para
a contagem de funcionalidades nas etapas avançadas do projeto. Anda (2001, apud
KUSUMOTO; MATUKAWA; INOUE, 2004, p. 3), por sua vez, recomenda a utilização
de UCP associado com outro método como, por exemplo, análise de pontos de
função (APF). Essas observações sobre o UCP acabam reduzindo a utilidade desse
método no contexto desse trabalho. Além disso, essa técnica remete à idéia de
orientação a objetos, que não necessariamente pode ser o paradigma de
desenvolvimento utilizado no projeto.
Como a granularidade dos serviços poderá ser medida a qualquer tempo, devese considerar um método de contagem de funcionalidades que possa ser utilizado
em qualquer momento durante a vida útil do sistema. Para isso, o método de APF
parece ser o mais adequado, pois permite a contagem de funcionalidades desde a
etapa de desenvolvimento até a desativação do sistema. Além disso, durante a vida
útil do sistema, várias manutenções de ordem corretiva ou evolutiva podem ocorrer e
o método de APF poderá ser utilizado para a recontagem das funcionalidades,
auxiliando na redeterminação da granularidade dos serviços envolvidos. Segundo
Lavazza, Bianco e Garavaglia (2008), a análise de pontos de função é o método
mais utilizado para fazer a contagem de funcionalidades de uma aplicação e este
será o método utilizado nesse trabalho para fazer a contagem das funcionalidades
dos serviços.
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3.3 Determinação da granularidade de um serviço por meio de suas
funcionalidades
Conforme visto na seção anterior, o tipo de granularidade mais citado na
literatura pesquisada é a granularidade de funcionalidade. Dentre as várias
propostas para medir granularidade que foram apresentadas, foi adotada a análise
de pontos de função pois, conforme considerações do item anterior, é a opção mais
aderente aos objetivos deste trabalho.
A contagem das funcionalidades do serviço possibilitará expressar a
granularidade por meio de um índice, contribuindo assim para uma representação
mais precisa da granularidade. Associando-se a granularidade do serviço à
quantidade de funcionalidades presentes neste, tem-se que um serviço com mais
funcionalidades encapsuladas é mais grosso que um serviço que tem menos
funcionalidades. Portanto, a somatória das funcionalidades de um serviço refletirá a
sua granularidade.
Desde que Albrecht propôs a análise de pontos de função (APF) em 1979 para
medir o tamanho e o esforço necessários para desenvolver aplicações, vários
métodos derivados foram propostos com o objetivo de aprimorar a contagem ou de
ampliar a sua aplicação para as diferentes abordagens de desenvolvimento de
software que surgiram desde então (GENCEL; DEMIRORS, 2007).
Atualmente, existem quatro métodos que são apontados pela ISO (the
International Organization for Standardization) como padrão internacional para a
contagem de pontos de função (GENCEL; DEMIRORS, 2008): MkII FPA (Mark II –
Function Point Analysis), IFPUG FPA (International Function Point Users´ Group –
Function

Point

Analysis),

COSMIC

(The

Common

Software

Measurement

International Consortium) e NESMA FSM (Netherlands Software Metrics Users
Association – Functional Size Measurement method). Vazquez, Simões e Albert
(2005) apresentam graficamente a evolução dos métodos de análise de pontos de
função aprovados pela ISO (figura 7):

41

Figura 7 – Evolução dos métodos de medição funcional
Fonte: Vazquez, Simões e Albert (2005)

A proposta da APF é que o método possa ser aplicado em qualquer tipo de
software. Porém, ao longo dos anos vários autores propuseram abordagens
específicas, como por exemplo, análise de pontos de função para sistemas
orientados a objetos (HARPUT; KAINDL; KRAMER, 2005) ou análise de pontos de
função para sistemas embarcados (LAVAZZA; GARAVAGLIA, 2009a).
Embora os métodos MkII FPA, IFPUG FPA, NESMA FSM e COSMIC se
apresentem como abordagens para contagem de pontos de função de qualquer tipo
de sistema, com exceção do método MkII FPA, todos os demais publicam
documentos que falam sobre a aplicação de seu método em tipos específicos de
software, como por exemplo, guia para contagem de sistemas de datawarehouse
(COSMIC, 2009b) ou dicas para contagem de aplicações cliente/servidor (IFPUG,
2010a).
O IFPUG é uma organização sem fins lucrativos, que apresenta um método de
contagem de pontos de função e publica um manual prático para a contagem de
pontos de função (IFPUG, 2010b). A técnica é baseada na identificação das funções
que o sistema executa e na classificação dessas, de acordo com a complexidade.
Embora o manual de contagem afirme que o método de contagem tem que ser
constantemente aprimorado com base nas novas abordagens e técnicas de
desenvolvimento que surgem, não foi encontrada na literatura pesquisada uma
abordagem específica para arquitetura orientada a serviços ou web services.
O MKII FPA é um método desenvolvido e mantido pela UKSMA (United
Kingdom Software Metrics Association) que, assim como faz o IFPUG, também
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publica um manual de contagem (UKSMA, 2010). Nesse método, apenas três
componentes são considerados na contagem: entradas – dados recebidos pelo
software provenientes de um usuário externo, saídas – dados enviados pelo
software a um usuário externo como resultado de um processamento e entidades –
tabelas ou arquivos de dados utilizados pelo software. Não foi encontrada na
literatura pesquisada, nenhuma abordagem específica para arquitetura orientada a
serviços ou web services.
O NESMA FSM é um método desenvolvido em 1990 pela NEFPUG
(Netherlands Function Point Users Group). Em 1995, o NEFPUG mudou seu nome
para NESMA (NESMA, 2010). O método foi desenvolvido com a intenção de estimar
o esforço necessário para o desenvolvimento do sistema nas fases iniciais do
projeto, na etapa de levantamento de informações. A intenção era fazer um
contraponto ao IFPUG, que estimava o tamanho do sistema depois de pronto.
Segundo informações obtidas no site oficial da NESMA (NESMA, 2010), ao longo do
tempo o IFPUG foi mudando sua abordagem e passou a considerar a contagem
também nas fases iniciais de projeto, tornando-se mais preditivo. Isso fez com que
os métodos voltassem a convergir e atualmente não apresentem diferenças
significativas. Da mesma forma que o IFPUG, na literatura pesquisada não foi
encontrada uma abordagem específica do NESMA FSM para arquitetura orientada a
serviços ou web services.
O método COSMIC FFP (The Common Software Measurement International
Consortium – Full Function Points) foi criado por um grupo de especialistas em
medição de software que se reuniram em 1998 e decidiram desenvolver um novo
método de medição funcional que fosse sedimentado nos princípios básicos da
engenharia de software e seguisse a norma ISO/IEC 14143/1:1997, que definia um
padrão internacional para medição funcional (COSMIC, 2010a). Em outubro de
1999, foi publicada a primeira versão do método, o COSMIC FFP v2.0. Segundo
informações do site oficial do COSMIC, essa versão representou o início da 2ª
geração de métodos de medição funcional. Em janeiro de 2003 foi publicada a
versão 2.2 e em setembro de 2007 foi publicada a versão 3.0. Nessa versão o nome
do método foi simplificado, passando de COSMIC FFP para COSMIC (COSMIC,
2007). A versão atual, 3.0.1, foi publicada em maio de 2009 (COSMIC, 2009a). Em
2010, o COSMIC publicou um guia para SOA (COSMIC, 2010b) cujo objetivo é
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demonstrar por meio de exemplos a utilização do método na contagem de
funcionalidades de serviços.
Todos os métodos descritos anteriormente têm como resultado a quantidade de
pontos de função e esse resultado pode variar de um método para outro. Assim,
obviamente em análises comparativas deve ser utilizado o mesmo método, pois a
adoção generalizada de um método permite que o índice numérico de granularidade
tenha, em princípio, relevância quando apresentado isoladamente. A diferença de
resultado entre os métodos já foi observada por alguns autores, inclusive existem
propostas de métricas de conversão entre os métodos, tais como as apresentadas
por Gencel e Demirors (2007), Lavazza (2009b) e Cuadrado-Gallego et al. (2007).
Segundo Abrahão, Poels e Pastor (2004), em 1998 o IFPUG publicou um guia
para medição de pontos de função para aplicações web, porém Rollo (2000 apud
ABRAHÃO; POELS; PASTOR, 2004, p.2) relata dificuldades para medir aplicações
web utilizando esse método, pois faltam informações em relação à definição da
fronteira da aplicação e seus arquivos lógicos. Abrahão, Poels e Pastor (2004)
também afirmam que a companhia Total Metrics (TOTAL, 2010), que faz uso dos
métodos IFPUG e COSMIC, reconheceu que o método do IFPUG apresenta
algumas lacunas no que se refere à medição de aplicações web. Rollo (2000 apud
GENCEL; DEMIRORS, 2007) utilizou os métodos IFPUG, MKII FPA e COSMIC para
medir uma aplicação de comércio eletrônico. Nesse artigo, o autor afirma que o
IFPUG necessita aprimorar o método no que se refere à medição das aplicações
web. No mesmo artigo, Rollo (2000 apud GENCEL; DEMIRORS, 2007) conclui que o
COSMIC é o método mais adequado para a medição de sistemas web. Nota-se
portanto, que determinados tipos de APF são mais adequados a determinados tipos
de aplicação, como o apresentado por Rollo (2000 apud GENCEL; DEMIRORS,
2007) para sistemas web, o COSMIC.
Santillo (2007) argumenta que os métodos de APF pertencentes à primeira
geração (IFPUG, MKII e NESMA) apresentam falhas na medição de sistemas
orientados a serviço, pois não conseguem contar as funcionalidades encapsuladas
nos serviços que estão distribuídos nas camadas de uma SOA, devido à dificuldade
em definir claramente as fronteiras da aplicação. O autor utiliza um exemplo de
Collins-Cope (2000 apud SANTILLO, 2007, p.9) para demonstrar as diferenças
existentes na definição do escopo de contagem do IFPUG e do COSMIC sobre a
mesma arquitetura (figura 8). No exemplo, as linhas tracejadas representam a
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fronteira da aplicação segundo o método IFPUG e as linhas pontilhadas em negrito
representam as fronteiras da aplicação segundo o método COSMIC. Percebe-se
nesse exemplo, que o método do COSMIC tem maior riqueza de detalhes,
proporcionando assim uma contagem mais precisa.

Figura 8: Exemplo da definição das fronteiras da aplicação pelo IFPUG e pelo COSMIC
Fonte: Collins-Cope (2000 apud SANTILLO, 2007, p.9)

Em função da necessidade de adoção de um único método de APF para a
comparação da granularidade de serviços e da SOA, e pela maior especialização do
método COSMIC para a contagem das funcionalidades do serviço, nesse trabalho
optou-se por esse método.

3.4 Método COSMIC
O método COSMIC consiste em aplicar um conjunto de modelos, princípios,
regras e processos sobre os requisitos funcionais ou functional user requirements
(FUR) do software ou de parte dele (COSMIC, 2009a). Como resultado, tem-se um
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valor numérico que representa o tamanho funcional do software medido, cuja
unidade é CFP (Cosmic Function Points).
O processo de contagem do COSMIC está divido em três fases (figura 9):
a) Estratégia de medição;
b) Mapeamento;
c) Medição.

Figura 9 – Processo de contagem do COSMIC
Fonte: COSMIC (2010a)

Nos tópicos a seguir, são detalhadas as fases do processo de contagem2.

3.4.1. Primeira fase do COSMIC – Estratégia de medição
A primeira fase, estratégia de medição, está dividida nas seguintes etapas
(figura 10):
a) Determinar o objetivo da medição;
b) Determinar o escopo da medição;
c) Identificar os usuários funcionais;
d) Definir o nível de granularidade da medição.

2

Nota do autor: As fases do processo de contagem e suas etapas foram obtidas do manual de contagem do COSMIC
(COSMIC, 2009a). Por questão de espaço físico, foi feito um resumo de cada item de acordo com a interpretação do autor.
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Figura 10 – COSMIC – Primeira fase – Estratégia de medição
Fonte: COSMIC (2009a)

A determinação desses parâmetros ajudará a definir, por exemplo, a extensão
da contagem ou como devem ser interpretados os resultados da contagem. É
importante destacar que essas etapas não são específicas do método COSMIC,
mas etapas comuns a qualquer método de medição funcional (COSMIC, 2009a).
O objetivo da medição esclarece o motivo da medição e como os resultados
serão utilizados. Além de auxiliar na definição das demais etapas (escopo da
medição, usuários funcionais e granularidade da medição), também ajuda a definir o
nível de detalhe (precisão) que será considerado.
O escopo da medição irá determinar quais serão as funcionalidades do
software que deverão ser incluídas na medição e quais deverão ser excluídas.
Dependendo do objetivo da medição, o escopo deverá ser subdividido em nichos ou
conjuntos de funcionalidades e cada conjunto será medido separadamente e terá o
seu próprio escopo.
Os usuários de cada parte do software devem ser identificados por meio da
análise dos fluxos de entrada e saída. Os usuários funcionais são aqueles que
enviam e/ou recebem informações (dados). Quando os usuários funcionais são
identificados, a fronteira da aplicação, que é fronteira conceitual entre os usuários
funcionais e o software que será medido, pode ser facilmente estabelecida (figura
11).
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Figura 11 – Exemplo da fronteira da aplicação
Fonte: COSMIC (2009a)

O nível de granularidade dos requisitos normalmente é o nível no qual os
processos funcionais são identificados e os fluxos de informação estão definidos.
Quando está se medindo uma parte do software onde os requisitos estão claramente
identificados, o nível de granularidade é evidente. Porém, para estimativas que são
feitas nos estágios iniciais de desenvolvimento, os processos funcionais não estão
totalmente identificados e os fluxos de informação não estão totalmente definidos.
Um agravante é que, por conta do desenvolvimento, pode-se ter várias partes do
software em diferentes níveis de detalhe. Nesse caso, deve-se estabelecer um nível
padrão de granularidade e ajustar todas as partes do software a esse nível, para que
a contagem seja feita com base em requisitos com o mesmo nível de detalhe.

3.4.2. Segunda fase do COSMIC – Mapeamento
A segunda fase, mapeamento, está dividida nas seguintes etapas (figura 12):
a) Identificar os processos funcionais;
b) Identificar os grupos de dados;
c) Identificar os atributos dos dados.
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Figura 12 – COSMIC – Segunda fase – Mapeamento
Fonte: COSMIC (2009a)

A identificação dos processos funcionais consiste em analisar os eventos
disparados pelos usuários funcionais que necessitam de alguma resposta do
software. Um usuário funcional interage com o software por meio do envio e
recebimento de mensagens (figura 13).

Figura 13 – Exemplo da interação: aplicação X usuários funcionais
Fonte: COSMIC (2009a)

Um processo funcional é um componente elementar do conjunto de requisitos
(FURs) que encapsula um conjunto de informações independente, único e coeso.
Esse processo é iniciado quando recebe uma mensagem (dados de entrada) de um
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usuário funcional e finalizado após a realização do processamento solicitado e o
envio da mensagem de retorno ao usuário funcional.
A abordagem para identificar os processos funcionais depende dos artefatos
que estão disponíveis para a contagem. Por exemplo, softwares que estão nos
estágios iniciais de desenvolvimento exigem uma abordagem diferente do que
softwares que já existem e estão em pleno uso.
A identificação dos grupos de dados consiste em identificar os dados que são
utilizados pelo software que está sendo medido. Para facilitar a identificação dos
grupos de dados, deve-se identificar os objetos de interesse envolvidos. Objeto de
interesse é qualquer coisa identificada do ponto de vista do requisito (FUR), que
exige processamento e/ou armazenamento de dados. Pode ser, por exemplo, um
elemento físico (funcionário) ou um objeto conceitual (horas trabalhadas). Para os
grupos de dados, os seguintes movimentos são considerados:


Dados movimentados nas mensagens de entrada e saída;



Dados persistentes que são lidos e/ou gravados.

A identificação dos atributos dos dados é uma etapa opcional. Os atributos dos
dados são informações a respeito dos grupos de dados que trazem um significado
para o dado em relação ao requisito funcional. Pode ser, por exemplo, informações
que estão em um dicionário de dados ou informações que estão em um modelo
conceitual de dados.

3.4.3. Terceira fase do COSMIC – Medição
A terceira fase, medição, está dividida nas seguintes etapas (figura 14):
a) Identificar a movimentação de dados;
b) Fazer a medição;
c) Apurar os resultados da medição.
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Figura 14 – COSMIC – Terceira fase – Medição
Fonte: COSMIC (2009a)

O COSMIC define o seguinte princípio para a medição: o tamanho funcional de
um software é diretamente proporcional ao número de movimentações de dados que
ocorrem nele (COSMIC, 2007).
Identificar a movimentação de dados consiste em identificar as entradas,
saídas, leituras e gravações de cada processo funcional (figura 15).
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Figura 15 – COSMIC – Os quatro tipos de movimentação de dados
Fonte: COSMIC (2009a)

A princípio toda movimentação de dados envolvendo o mesmo objeto de
interesse é contada como um ponto. Porém, dependendo da complexidade, a
movimentação

poderá

ser

tabulada

com

mais

pontos.

Supondo

que

o

processamento da contratação de um novo funcionário (objeto de interesse)
necessite o envio de um formulário para o funcionário assinar (grupo de dados 1) e o
envio de uma mensagem para a segurança liberar o acesso do funcionário ao
edifício (grupo de dados 2). Neste caso, como existem dois grupos de dados
envolvidos (formulário para o funcionário assinar e mensagem para a segurança
liberar o acesso), a movimentação de dados é tabulada com dois pontos.
A leitura ou gravação de dados persistentes também é tabulada com um ponto
cada. Mesmo quando a leitura implica uma rotina recorrente (loop) para recuperar
dados, somente um ponto é tabulado.
A figura 16 mostra um exemplo de movimentação de dados:
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Figura 16 – COSMIC – Exemplo de movimentação de dados
Fonte: COSMIC (2009a)

Nesse exemplo, a aplicação recebe uma mensagem (E), faz uma leitura (R) de
um dado persistente e retorna uma mensagem (X). Neste caso, a movimentação de
dados é igual a três.
Para fazer a medição, deve-se analisar todas as movimentações de dados do
software e tabulá-las. A medida padrão do COSMIC é que 1 (um) CFP (Cosmic
Function Point) equivale a 1 (uma) movimentação de dados. Portanto, cada
movimentação de dados (entrada, saída, leitura ou atualização) contará 1 (um) CFP.
Após serem feitas todas as medições, deverão ser apurados os resultados.
Inicialmente, deverão ser somados todos os CFPs dos processos funcionais. Então
cada processo funcional terá uma quantidade de CFPs. Posteriormente, soma-se
todos os CFPs de todos processos funcionais, resultando na quantidade total de
CFPs do escopo analisado.

3.5 A recomendação do COSMIC para SOA
Dentre os métodos para medição funcional que são reconhecidos pela ISO, o
COSMIC é o único que apresenta um guia específico para SOA, no qual fornece
exemplos de contagem de serviços. Do ponto de vista dos usuários funcionais, as
normas para medição independem da arquitetura ou do software utilizado, porém o
guia do COSMIC para estimar SOA (COSMIC, 2010b) apresenta as interpretações
do método para os vários tipos de componentes de uma SOA.
Em relação às etapas descritas no manual de contagem (COSMIC, 2009a), o
guia para SOA (COSMIC, 2010b) apresenta as seguintes recomendações:
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Determinar o objetivo da medição: não se altera em relação ao manual
de contagem3, apenas são apresentados exemplos de objetivos para
SOA, como por exemplo, calcular o tamanho do portfólio de serviços
para estimar o esforço de gerenciamento e manutenção.



Determinar o escopo da medição: como SOA facilita a interoperabilidade
entre sistemas, se o sistema a ser medido utiliza serviços de outras
aplicações, o escopo geral deve ser divido em escopos parciais de forma
que cada escopo contenha apenas uma aplicação.



Identificar os usuários funcionais: a definição não se altera em relação
ao que é descrito no manual de contagem.



Definir o nível de granularidade: da mesma forma que descrita no
manual de contagem, depende do estágio de desenvolvimento do
software, sendo que, quanto mais avançado o desenvolvimento estiver,
melhor a precisão do método.



Identificar os processos funcionais: conforme descrito no manual de
contagem, a identificação dos processos funcionais consiste em analisar
os eventos disparados pelos usuários funcionais que necessitam de
alguma resposta do software. O manual de SOA faz referência às
mensagens assíncronas, que apesar de não retornarem uma resposta
para o usuário funcional, podem disparar novos processos funcionais.
Em relação aos processos funcionais utilizados por um serviço, quando
se trata de um serviço que faz composição de serviços complexos,
dependendo do propósito da medição, pode-se tratá-lo como um único
processo funcional ou como um conjunto de processos funcionais,
subdividindo os processos em escopos específicos.



Identificar os grupos de dados: como os serviços representam ou apóiam
uma funcionalidade do negócio, o objeto de interesse de um serviço tem
o mesmo significado do objeto de interesse de um componente de uma
aplicação; porém, no caso dos serviços existe um objeto de interesse
adicional que é a comunicação. Além disso, uma mensagem pode conter
dados que estão no cabeçalho ou no rodapé. Nesse caso, têm-se novos
objetos de interesse.

3

Nota do autor: Esse termo refere-se ao manual de contagem do COSMIC (COSMIC, 2009a), cujo método foi apresentado na
seção 3.4.
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Identificar os atributos de dados: em relação aos atributos de dados, não
existem recomendações adicionais para SOA.



Identificar a movimentação de dados: além das movimentações de
dados normais (dados que estão no corpo da mensagem), devem ser
analisados também os dados que estão no cabeçalho ou no rodapé.
Especificamente no caso dos serviços que fazem a função de
middleware, deve-se atentar ao cabeçalho da mensagem, onde estão as
informações utilizadas na comunicação com outros serviços de
middleware.



Fazer a medição: ao se estimar o esforço para o desenvolvimento de um
novo sistema, tem-se que considerar a diferença de esforço entre
empacotar funcionalidades existentes, disponibilizando-as como serviços
e desenvolver serviços totalmente novos.



Apurar os resultados da medição: em relação à apuração dos resultados
da medição, não existem diferenças.

3.6 Exemplo de contagem de funcionalidades utilizando o COSMIC
Para exemplificar o processo de contagem de funcionalidades por meio do
COSMIC, será utilizado o exemplo proposto por Haas (2003 apud SANTILLO, 2007,
p.7), no qual uma aplicação disponível na web utiliza um sistema que faz reservas
de hotéis e passagens aéreas (figura 17):

55

Figura 17 – Exemplo de serviço de reservas
Fonte: Adaptado de Haas (2003 apud SANTILLO, 2007, p.7)

Neste processo, o web service de reservas recebe a solicitação de uma
aplicação web para fazer a reserva do hotel e/ou da passagem aérea. O pagamento
da reserva é feito via cartão de crédito. Os web services desse sistema possuem as
seguintes operações (tabela 2):
Tabela 2 – Relação de web services e operações do sistema de reservas
WEB SERVICE
OPERAÇÕES

Reserva

Cartão de crédito

Hotel

Passagem aérea

- Lista de hotéis

- Verificar cartão de crédito

- Consultar quartos

- Consultar vôos

- Lista de vôos

- Autorizar pagamento

- Pré-reserva

- Pré-reserva

- Pré-reserva

- Estornar pagamento

- Incluir reserva

- Incluir reserva

- Cancelar reserva

- Cancelar reserva

- Confirmar reserva
- Cancelar reserva

Fonte: Adaptado de Haas (2003 apud SANTILLO, 2007, p.7)

Tomando-se como exemplo a operação “Pré-reserva” do web service
“Reserva”, esta executa as seguintes ações (figura 18):


Recebe o código do hotel e o código do vôo da aplicação web;



Invoca a operação “preReservaHotel” do web service “Hotel”;



Invoca a operação “preReservaVoo” do web service “Passagem aérea”;



Grava as informações da pré-reserva em um banco de dados;



Retorna o número da pré-reserva para a aplicação web.
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Figura 18 – Exemplo do fluxo de mensagens da operação “Pré-reserva”
Fonte: Conclusões do autor

Considerando-se a abordagem do COSMIC para essa operação, têm-se os
seguintes números (tabela 3):
Tabela 3 – Contagem de pontos de função da operação Pré-reserva
TIPO DE MOVIMENTO

QUANTIDADE DE

DESCRIÇÃO DOS MOVIMENTOS OBSERVADOS NO EXEMPLO

MOVIMENTOS
Entradas (E-Entry)

3

 Entrada dos parâmetros (código do hotel e código do vôo) na operação
preReserva;
 Retorno da operação preReservaHotel;
 Retorno da operação preReservaVoo.

Saídas (X-Exit)

3

 Invocação da operação preReservaHotel;
 Invocação da operação preReservaVoo;
 Retorno do parâmetro (número da reserva ou mensagem de erro) para a
aplicação web.

Leituras (R-Read)

0

Atualizações (W-Write)

1

 Inclusão da pré-reserva na base de dados

TOTAL CFPs

7

Total de pontos de função (Cosmic Function Points)

Fonte: Conclusões do autor

Percebe-se pelo exemplo que o COSMIC considera o fluxo de mensagens e as
operações envolvendo persistência de dados como parâmetros para a contagem
dos pontos de função. As mensagens de entrada e saída e as operações
envolvendo bases de dados (leitura/atualização) são chamados de grupos de dados
(data groups). No exemplo da operação “Pré-reserva”, os grupos de dados são
simples, portanto cada movimentação de dados tem peso de 1 (um) ponto.
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3.7 Conclusão
Nesta seção foram analisadas algumas sugestões para medir a granularidade
de serviços e foi selecionada a contagem de funcionalidades. Também foram
analisadas algumas alternativas para contar funcionalidades de uma aplicação. Em
seguida foram citados os métodos de análise de pontos de função recomendados
pela ISO. Foi descrito o processo de contagem do método COSMIC e foi descrita a
abordagem do método COSMIC para a contagem de funcionalidades de arquiteturas
orientadas a serviço. Ao final, é mostrado um exemplo da contagem de
funcionalidades de uma operação de um serviço utilizando o COSMIC.
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4 ÍNDICE PROPOSTO PARA GRANULARIDADE DE SERVIÇOS

4.1 Introdução
Nesta seção é descrito o método proposto para calcular a granularidade de
serviços e é feita uma simulação do cálculo em uma SOA com 3 (três) serviços. Em
seguida, é descrito o método proposto para calcular a granularidade da SOA e
também é feita uma simulação do cálculo utilizando o mesmo exemplo do cálculo de
granularidade de serviços.

4.2 Cálculo do índice de granularidade dos serviços utilizando o método COSMIC
Conforme visto na seção 2, serviço é um componente de software com uma
funcionalidade distinta que geralmente encapsula um conceito de negócio e é
constituído de um contrato, uma ou mais interfaces padronizadas e bem definidas; e
uma implementação (KRAFZIG; BANKE; SLAMA, 2004). A contagem das
funcionalidades do serviço servirá como referência para determinar a sua
granularidade.
As funcionalidades de um serviço são disponibilizadas por meio de suas
operações. Quando se fala em consumir um serviço, na realidade não é o serviço
que está sendo consumido e sim as suas operações. Como as funcionalidades do
serviço encontram-se nas operações, inicialmente tem-se que contar os pontos de
função das operações.
Para determinar o índice de granularidade do serviço, o método proposto é o
seguinte:
a) Contar as funcionalidades das operações do serviço utilizando o método
COSMIC: deverão ser apurados os CFPs da cada operação do serviço.
b) Somar os CFPs de todas as operações: esse número reflete o total de
funcionalidades presentes no serviço, repetidas ou não.
c) Calcular a média aritmética das funcionalidades presentes no serviço: a
média aritmética é calculada dividindo-se o total de funcionalidades 4 pela
quantidade de operações.

4

Nota do autor: O total de funcionalidades é expresso por meio da quantidade de CFPs.

59

A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de aplicação do cálculo proposto
(tabela 4):
Tabela 4 – Exemplo da proposta para apurar a granularidade dos serviços

Fonte: Conclusões do autor
Legenda:
1 – Nome do serviço
2 – Nome da operação
3 – Quantidade de funcionalidades da operação (medida em CFPs)
4 – Somatória dos CFPs de todas as operações do serviço
5 – Quantidade de operações do serviço
5

6 – Média aritmética de CFPs do serviço

O serviço S1 tem 1 operação chamada “s1-oper1” com 2 funcionalidades.
Como o serviço tem somente uma operação, a sua granularidade é a própria
quantidade de funcionalidades da operação, que é 2.
O serviço S2 tem 3 operações, chamadas: “s2-oper1”, “s2-oper2” e “s2-oper3”;
que encapsulam respectivamente, 5, 7 e 9 funcionalidades. Portanto o serviço S2
tem o total de 21 funcionalidades. Dividindo-se o total de funcionalidades
encapsuladas no serviço pela quantidade de operações, resulta no índice que
granularidade, que no serviço em questão é 7.
O serviço S3 tem 4 operações, chamadas: “s3-oper1”, “s3-oper2”, “s3-oper3” e
“s3-oper4”; que encapsulam um total de 52 funcionalidades. Dividindo-se o total de

5

Nota do autor: Esse número refletirá a granularidade do serviço.
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funcionalidades pela quantidade de operações resulta em 13, que é o índice de
granularidade do serviço S3.
Após o cálculo, têm-se os seguintes índices de granularidade para o exemplo
apresentado (tabela 5):
Tabela 5 – Resultado do cálculo da granularidade dos serviços

Fonte: Conclusões do autor

A média aritmética proposta no cálculo do índice de granularidade é uma
medida de posição (FONSECA; MARTINS, 1996). Este tipo de medida destina-se a
orientar o observador quanto à posição da distribuição no eixo X (eixo dos números
reais), comparando-se os valores entre si. A média aritmética faz parte do grupo das
chamadas medidas de tendência central, que representam os fenômenos pelos
valores médios, em torno dos quais tendem a concentrar-se os dados (FONSECA;
MARTINS, 1996). Na grande maioria dos casos6, pode-se utilizar a média aritmética
das funcionalidades das operações para representar a granularidade dos serviços.

4.3 Cálculo do índice de granularidade média da SOA
Por meio dos índices de granularidade dos serviços, é possível determinar o
índice de granularidade da SOA. Se necessário, o mesmo método de cálculo
também pode ser utilizado em escopos mais limitados, como por exemplo, nos
serviços associados a uma composição ou a um processo de negócio específico,
bastando para isso reduzir o escopo da contagem.
O cálculo proposto é feito pela média aritmética simples dos índices de
granularidade dos serviços, ou seja, são somados os índices de granularidade de
todos os serviços que compõem a SOA e o resultado é dividido pela quantidade de
serviços.

6

Nota do autor: Somente em caso de notória assimetria dos dados, como visto no serviço S3 (Tabela 5) deve-se considerar
outra medida para a determinação da granularidade do serviço.
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Para efetuar o cálculo da granularidade da SOA, o método proposto é
semelhante ao método proposto para o cálculo do índice de granularidade de
serviços:
a) Determinar o escopo da contagem: deve-se definir o cenário escolhido
para a contagem, que pode ser toda a SOA ou um cenário mais limitado,
como por exemplo, uma composição ou um processo de negócio. Todos
os serviços envolvidos no cenário escolhido deverão ser identificados,
pois serão contados.
b) Calcular o índice de granularidade dos serviços: determinar a
granularidade de todos os serviços presentes na SOA, de acordo com o
método proposto para o cálculo do índice de granularidade (seção 4.2).
c) Calcular a granularidade média da SOA: o cálculo da granularidade será
feito por média aritmética. Deverão ser somados todos os índices de
granularidade dos serviços e esse valor deverá ser divido pela
quantidade total de serviços.
Assim como no caso dos serviços individuais, na grande maioria dos casos,
pode-se utilizar a média aritmética dos índices de granularidade dos serviços para
representar a granularidade da SOA.
Para exemplificar o cálculo proposto, pode-se utilizar o exemplo feito no cálculo
do índice de granularidade (seção 4.2). Somando-se o índice de granularidade de
todos os serviços (S1, S2 e S3) e calculando-se a média aritmética, obtém-se o
resultado 7,3 que é a granularidade média desta SOA (tabela 6).
Tabela 6 – Resultado do cálculo proposto do índice de granularidade da SOA

Fonte: Conclusões do autor

O índice de granularidade representa como as funcionalidades da SOA estão
distribuídas dentro dos serviços. Por exemplo: caso o índice seja muito pequeno,
tendendo a 1 (um), as funcionalidades estão muito pulverizadas em toda a SOA. A
medida que o índice de granularidade cresce, aumenta a concentração de
funcionalidades nos serviços. Portanto, tem-se aqui uma relação direta de grandeza
do valor do índice com o tipo de classificação usual da granularidade: grossa ou fina.
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Quanto menor o índice, mais fina é a granularidade da SOA e, quanto mais fina a
SOA, maior a quantidade de mensagens trocadas entre os serviços. A mesma
relação vale para a granularidade grossa: quanto maior o índice de granularidade,
maior o índice de concentração das funcionalidades dos serviços e menor a
quantidade mensagens trocadas entre os serviços.
4.4 Conclusão
Nessa seção foram demonstrados os métodos propostos para a determinação
dos índices de granularidade dos serviços e da SOA. Também foram demonstrados
exemplos de aplicação dos métodos propostos.
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5 EXPERIMENTO

5.1 Introdução
Nesta seção é feita a descrição de um experimento que avalia o desempenho
de uma SOA em função da variação da granularidade, que foi calculada com base
nos índices propostos neste trabalho. Inicialmente são descritos o objetivo do
experimento, a forma de realização e é feita uma explanação do sistema utilizado e
seus processos de negócio. Em seguida, são detalhados os processos de negócio
escolhidos para a medição. Para cada processo de negócio escolhido é feito o
cálculo dos índices de granularidade em três cenários: inicial, intermediário e final,
considerando os web services existentes em cada um dos cenários. Posteriormente
são descritas as medições de desempenho realizadas nos cenários dos processos
de negócio e os resultados são consolidados. Ao final é feita uma análise da relação
entre o índice de granularidade e o desempenho em cada cenário.

5.2 Objetivo do experimento e forma de realização
O objetivo do experimento feito neste trabalho é observar o impacto que a
variação da granularidade exerce sobre o desempenho de um sistema. A
granularidade dos serviços e dos processos de negócio utilizados no experimento
são expressas por meio dos índices propostos neste trabalho. O desempenho foi
medido em termos de tempo de resposta, considerando o início e o final da
execução do processo de negócio.
Para a realização do experimento, foram escolhidos três processos de negócio.
Para cada um deles, foram desenhados três cenários com diferentes granularidades,
partindo de uma granularidade mais fina até chegar a uma granularidade mais
grossa.
Para cada um dos processos de negócio foi desenhado um cenário inicial onde
se procurou obter uma granularidade mais fina. Foram desenvolvidos os web
services deste cenário inicial e foi calculada a granularidade de cada um dos
serviços e do processo de negócio7. Com base no cenário inicial, foi desenhado um
cenário intermediário, onde a granularidade foi ajustada, deixando-a mais grossa.
7

Nota do autor: O cálculo realizado é o mesmo que se utiliza para o cálculo do índice da SOA (apresentado na seção 4 deste
trabalho), porém particularizado para um processo de negócio.
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Neste ajuste, alguns web services deixaram de existir, sendo que suas
funcionalidades foram incorporadas por outros web services. O cenário final é o que
apresenta granularidade mais grossa dentre os três. Com base no cenário
intermediário, os web services foram ajustados de forma que alguns destes foram
incorporados por outros web services, resultando em serviços mais grossos.

5.3 Sistema utilizado
Para fazer o experimento foi utilizado como base o sistema de reservas
proposto por Haas (2003 apud SANTILLO, 2007, p.7), no qual uma aplicação
disponível na web utiliza um sistema que faz reservas de hotéis e passagens aéreas
(figura 19):

Figura 19 – Exemplo de serviço de reservas
Fonte: Adaptado de Haas (2003 apud SANTILLO, 2007, p.7)

De acordo com o fluxo apresentado, após receber uma necessidade da
aplicação web, o serviço de reserva interage com os serviços externos dos hotéis e
das companhias aéreas para fazer as reservas de hospedagens e passagens
aéreas, respectivamente. Além disso, o serviço de reserva interage com os serviços
externos das operadoras de cartão de credito para que sejam feitas as cobranças
dos valores devidos.
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Para fazer o experimento foi utilizada uma adaptação do sistema proposto por
Haas (2003 apud SANTILLO, 2007, p.7), ao qual foram adicionadas funcionalidades
para que as variações de granularidades sejam mais facilmente percebidas. Este
sistema será denominado “sistema de reservas8” neste trabalho.
Além de efetuar as reservas de passagens e hospedagens, possibilitando o
pagamento com cartão de crédito, o sistema proposto também disponibiliza o
pagamento via débito em conta corrente, interagindo com os web services externos
dos bancos conveniados (figura 20):

Figura 20 – Sistema de reservas utilizado no experimento
Fonte: Elaborado pelo autor

Uma das premissas para a utilização do sistema de reservas é que o cliente
deverá fazer um cadastro onde serão solicitados alguns dados pessoais, como por
exemplo, CPF ou CNPJ, e-mail, número do cartão de crédito e dados bancários. Se
os dados informados no ato do cadastramento estiverem corretos, o sistema de
reservas enviará um e-mail para o cliente com um link de confirmação do cadastro.
O cliente somente poderá efetuar consultas, pré-reservas e reservas após a
confirmação do cadastro.

8

Nota do autor: o sistema de reservas é uma adaptação do autor para fins deste trabalho.
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O sistema de reservas disponibiliza para o cliente uma lista de vôos e hotéis
disponíveis de acordo com a data da viagem (início e fim) e a origem/destino. As
pré-reservas devem ser feitas com base nas informações desta lista.
Ao receber a solicitação da pré-reserva, o sistema de reservas verifica os
dados do cartão de crédito ou os dados bancários, de acordo com o meio de
pagamento escolhido e, efetua a pré-reserva das hospedagens e das passagens.
Uma das premissas do sistema de reservas é que a reserva deve ser precedida de
uma pré-reserva.
As pré-reservas podem ser canceladas de duas formas: por solicitação do
cliente ou pelo sistema. O cancelamento pelo sistema ocorre quando a pré-reserva
não foi confirmada até o prazo limite de confirmação. O cancelamento da préreserva, independentemente de ser comandada pelo cliente ou ser feita
automaticamente pelo sistema, não acarreta em nenhuma cobrança para o cliente.
Quando o cliente confirma a reserva, é feita a cobrança no meio de pagamento
escolhido (débito em conta corrente ou cartão de crédito) e são feitas as reservas
das hospedagens e das passagens. Caso o cliente cancele a reserva, são feitos os
respectivos cancelamentos de hospedagens e passagens, assim como o
cancelamento da cobrança dos valores referentes à reserva. Porém, é feita a
cobrança de uma taxa de cancelamento no meio de pagamento escolhido (débito
em conta corrente ou cartão de crédito).
Os principais processos e subprocessos de negócio do sistema de reservas e
suas respectivas funcionalidades são:


Cadastro de cliente – faz o cadastro do cliente com o status de pendente
e envia um e-mail com um link para que o cliente confirme o seu
cadastro;



Confirmação do cadastro de cliente9 – recebe a confirmação do cliente e
efetiva o seu cadastro na base de dados;



Consulta de vôos e hotéis – retorna uma lista de vôos e hotéis
disponíveis de acordo com a data da viagem (início e fim) e a
origem/destino;



Pré-reserva – faz a pré-reserva das hospedagens e das passagens
aéreas;

9

Nota do autor: A confirmação do cadastro do cliente é um subprocesso do cadastro de cliente e foi colocado isoladamente
porque se trata de um processo distinto do sistema, com início e fim bem definidos.
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Cancelamento de pré-reserva comandado pelo cliente – faz o
cancelamento da pré-reserva das hospedagens e das passagens
aéreas, de acordo com a solicitação do cliente;



Cancelamento de pré-reserva comandado pelo sistema (automático) –
rotina automática de cancelamento das pré-reservas não confirmadas
até a data limite para confirmação;



Reserva – efetua a reserva das hospedagens e das passagens aéreas.
Além disso, efetua a cobrança via cartão de crédito ou débito em conta
corrente;



Cancelamento da reserva – efetua o cancelamento das hospedagens,
das passagens aéreas e da cobrança da reserva. Além disso, efetua a
cobrança da taxa de cancelamento via cartão de crédito ou débito em
conta corrente.

Estes processos e subprocessos foram mapeados utilizando a notação BPMN
(Business Process Modeling Notation) e estão descritos no apêndice A.

5.4 Processos utilizados no experimento
Dentre os 8 (oito) processos e subprocessos identificados no sistema de
reservas, foram selecionados aqueles que apresentam o maior fluxo de mensagens,
permitindo que as variações de granularidade sejam mais perceptíveis.
Os processos selecionados são: cadastro de cliente, reserva e cancelamento
da reserva.

5.4.1. Processo I – Cadastro de cliente
Nesse processo o sistema de reservas recebe as informações do cliente e
verifica a consistência de alguns dados, utilizando serviços internos e externos. Após
essas verificações, o sistema de reservas grava as informações do cliente nas bases
de dados de clientes e envia um e-mail para o cliente com um link para a
confirmação do cadastro (figura 21):
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Figura 21 – BPNM do cadastro de cliente10
Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.2. Processo II – Reserva
Nesse processo o sistema de reservas recebe as informações da reserva,
valida as informações recebidas (dados do cliente e dados da pré-reserva) e chama
os web services externos dos hotéis e das companhias aéreas para efetuar as
reservas. Em seguida, faz a cobrança da reserva no meio de pagamento escolhido
(cartão de crédito ou débito em conta corrente), chamando o web service externo da
operadora de cartão de crédito ou do banco conveniado. Ao final, atualiza as
informações do cliente, da pré-reserva e da reserva (figura 22):

10

Nota do autor: Os desenhos dos processos de negócio foram feitos com o auxílio da ferramenta BizAgi Process Modeler.
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Figura 22 – BPMN da reserva
Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.3. Processo III – Cancelamento da reserva
Nesse processo o sistema de reservas recebe as informações da reserva,
valida as informações recebidas (dados do cliente e dados da reserva) e chama os
web services externos dos hotéis e das companhias aéreas para efetuar os
cancelamentos das hospedagens e das passagens aéreas. Além disso, chama o
serviço da operadora do cartão de crédito ou do banco para cancelar a cobrança da
reserva. Em seguida, chama novamente o serviço da operadora do cartão de crédito
ou do banco para efetuar a cobrança da multa do cancelamento. Ao final, atualiza as
informações do cliente, da pré-reserva e da reserva (figura 23):
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Figura 23 – BPMN do cancelamento da reserva
Fonte: Elaborado pelo autor

5.5 Cálculo da granularidade dos processos de negócio
No experimento realizado, foi calculada a granularidade dos três cenários
existentes (inicial, intermediário e final) em cada processo de negócio.
A visão geral da SOA é mostrada pela figura 24:
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Figura 24 – Sistema de reservas utilizado no experimento
Fonte: Elaborado pelo autor

Os diagramas de sequência dos cenários dos processos de negócio utilizados
no experimento estão descritos no apêndice B, bem como a justificativa da
contagem dos CFPs (Cosmic Function Points).

5.5.1. Processo I – Cadastro de cliente
No processo do cadastro de cliente foi considerado que se trata de uma pessoa
física e por isso existem referências apenas aos web services com operações
relativas ao CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).
Os web services utilizados no cenário inicial, com granularidade mais fina,
estão descritos na tabela 7:
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Tabela 7 – Cadastro de cliente – Web services do cenário inicial

Fonte: Conclusões do autor

Para contar as funcionalidades presentes em cada serviço, foi utilizado o
método COSMIC, conforme descrito na seção 4. O resultado da contagem das
funcionalidades do cenário inicial do cadastro de cliente e o cálculo do índice de
granularidade são apresentados na tabela 8:
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Tabela 8 – Cadastro de cliente – Contagem das funcionalidades do cenário inicial

Fonte: Conclusões do autor

O índice de granularidade apurado para este cenário é 6,1.
Os web services utilizados no cenário intermediário estão descritos na tabela 9:
Tabela 9 – Cadastro de cliente – Web services do cenário intermediário

Fonte: Conclusões do autor
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O resultado da contagem das funcionalidades do cenário intermediário do
cadastro de cliente e o cálculo do índice de granularidade são apresentados na
tabela 10:
Tabela 10 – Cadastro de cliente – Contagem das funcionalidades do cenário
intermediário

Fonte: Conclusões do autor

O índice de granularidade apurado para este cenário é 7,5.
Os web services utilizados no cenário final estão descritos na tabela 11:
Tabela 11 – Cadastro de cliente – Web services do cenário final

Fonte: Conclusões do autor

O resultado da contagem das funcionalidades do cenário final do cadastro de
cliente e o cálculo do índice de granularidade são apresentados na tabela 12:
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Tabela 12 – Cadastro de cliente – Contagem das funcionalidades do cenário final

Fonte: Conclusões do autor

O índice de granularidade apurado para este cenário é 14,5.
Portanto, para o processo de negócios chamado cadastro de cliente, tem-se as
seguintes granularidades para cada cenário (tabela 13):
Tabela 13 – Cadastro de cliente – Índices de granularidade

Fonte: Conclusões do autor

5.5.2. Processo II – Reserva
No processo de reserva foi considerado que se trata de uma reserva de
passagem aérea e hospedagem. O meio de pagamento utilizado é o cartão de
crédito. A premissa para se fazer uma reserva é que exista uma pré-reserva feita
anteriormente.
Os web services utilizados no cenário inicial, com granularidade mais fina,
estão descritos na tabela 14:
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Tabela 14 – Reserva – Web services do cenário inicial

Fonte: Conclusões do autor

O resultado da contagem das funcionalidades do cenário inicial da reserva e o
cálculo do índice de granularidade são apresentados na tabela 15:
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Tabela 15 – Reserva – Contagem das funcionalidades do cenário inicial

Fonte: Conclusões do autor

O índice de granularidade apurado para este cenário é 6,0.
Os web services utilizados no cenário intermediário estão descritos na tabela
16:
Tabela 16 – Reserva – Web services do cenário intermediário

Fonte: Conclusões do autor
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O resultado da contagem das funcionalidades do cenário intermediário da
reserva e o cálculo do índice de granularidade são apresentados na tabela 17:
Tabela 17 – Reserva – Contagem das funcionalidades do cenário intermediário

Fonte: Conclusões do autor

O índice de granularidade apurado para este cenário é 8,0.
Os web services utilizados no cenário final estão descritos na tabela 18:
Tabela 18 – Reserva – Web services do cenário final

Fonte: Conclusões do autor

O resultado da contagem das funcionalidades do cenário final da reserva e o
cálculo do índice de granularidade são apresentados na tabela 19:
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Tabela 19 – Reserva – Contagem das funcionalidades do cenário final

Fonte: Conclusões do autor

O índice de granularidade apurado para este cenário é 14,0.
Portanto, para o processo de negócios chamado reserva, têm-se as seguintes
granularidades para cada cenário (tabela 20):
Tabela 20 – Reserva – Índices de granularidade

Fonte: Conclusões do autor

5.5.3. Processo III – Cancelamento de reserva
No processo de cancelamento de reserva, foi considerado que se trata do
cancelamento das reservas de passagem aérea e hospedagem, pagas com cartão
de crédito. Ao cancelar a reserva, o cliente deverá pagar uma multa que será
cobrada no meio de pagamento escolhido. Neste caso, a multa será paga via cartão
de crédito.
Os web services utilizados no cenário inicial, com granularidade mais fina,
estão descritos na tabela 21:
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Tabela 21 – Cancelamento de reserva – Web services do cenário inicial

Fonte: Conclusões do autor

O resultado da contagem das funcionalidades do cenário inicial do
cancelamento da reserva e o cálculo do índice de granularidade são apresentados
na tabela 22:
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Tabela 22 – Cancelamento de reserva – Contagem das funcionalidades do
cenário inicial

Fonte: Conclusões do autor

O índice de granularidade apurado para este cenário é 6,3.
Os web services utilizados no cenário intermediário estão descritos na tabela
23:
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Tabela 23 – Cancelamento de reserva – Web services do cenário intermediário

Fonte: Conclusões do autor

O resultado da contagem das funcionalidades do cenário intermediário do
cancelamento da reserva e o cálculo do índice de granularidade são apresentados
na tabela 24:
Tabela 24 – Cancelamento de reserva – Contagem das funcionalidades do cenário
intermediário

Fonte: Conclusões do autor
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O índice de granularidade apurado para este cenário é 8,2.
Os web services utilizados no cenário final estão descritos na tabela 25:
Tabela 25 – Cancelamento de reserva – Web services do cenário final

Fonte: Conclusões do autor

O resultado da contagem das funcionalidades do cenário final do cancelamento
da reserva e o cálculo do índice de granularidade são apresentados na tabela 26:
Tabela 26 – Cancelamento de reserva – Contagem das funcionalidades do cenário
final

Fonte: Conclusões do autor

O índice de granularidade apurado para este cenário é 16,5.
Portanto, para o processo de negócios chamado de cancelamento de reserva,
têm-se as seguintes granularidades para cada cenário (tabela 27):
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Tabela 27 – Cancelamento de reserva – Índices de granularidade

Fonte: Conclusões do autor

5.6 Ambiente do experimento
Os web services utilizados no experimento foram desenvolvidos na plataforma
.net da Microsoft utilizando a ferramenta Visual Studio 2008. Os web services foram
desenvolvidos em Visual C# e o front-end da aplicação foi desenvolvido em
Windows Forms Application. O SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados)
utilizado foi o Access 2007 da Microsoft.
O computador utilizado para as simulações foi um notebook da marca Acer,
modelo Aspire 5630 com processador Intel Core 2 Duo modelo T5500 de 1,6 ghz
(gigahertz). O notebook possui disco rígido de 160 gb (gigabytes) e memória RAM
de 2 gb.
Para coletar os dados de tempo de execução, cada cenário foi executado 10
vezes de forma intercalada com os demais cenários do processo de negócio. Em
cada execução do cenário, o sistema simulou 100 repetições da mesma ação 11. Por
exemplo: iniciou-se o teste com 100 repetições do cenário inicial do cadastro de
clientes. Em seguida, foram feitas 100 repetições do cenário intermediário do
cadastro de clientes. Por último, foram feitas 100 repetições do cenário final do
cadastro de clientes, fechando assim um ciclo de execução. Em seguida, iniciou-se
um novo ciclo, com 100 repetições de cada cenário (inicial, intermediário e final),
fechando o segundo ciclo e assim por diante, até completarem 10 ciclos.
As informações do tempo de resposta de cada processo foram gravadas em
uma tabela do banco de dados Access. No início de cada execução, armazenou-se
em uma variável do programa a hora de início em centésimos de segundos. Ao final
de cada execução, obteve-se a hora de fim em centésimos de segundos e as
informações de início e fim foram armazenadas no banco de dados Access. Ao final
dos 10 ciclos de execução de cada processo de negócio, existiam 3.000 registros
11

Nota do autor: Foram realizadas 100 repetições da mesma ação com intuito de permitir tempos mais facilmente
mensuráveis, visto que uma única execução resulta um tempo muito pequeno.
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para análise. Esses dados foram consolidados e foi calculada a média aritmética das
100 repetições de cada cenário em cada ciclo.

5.7 Medições realizadas
As medições realizadas são apresentadas em tabelas onde cada linha
representa um ciclo de execução. Cada ciclo possui três cenários: inicial,
intermediário e final; com variação de granularidade iniciando-se com uma
granularidade mais fina (cenário inicial) até chegar a uma granularidade mais grossa
(cenário final).

5.7.1. Processo I – Cadastro de clientes
Aplicando-se o cálculo de granularidade proposto neste trabalho aos três
cenários do processo do cadastro de clientes, obteve-se os seguintes índices de
granularidade (tabela 28):
Tabela 28 – Cadastro de cliente – Índices de granularidade

Fonte: Conclusões do autor

Os tempos de resposta obtidos na execução deste processo de negócio são
apresentados na tabela 29:
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Tabela 29 – Cadastro de cliente – Medições realizadas (em centésimos de segundo)

Fonte: Conclusões do autor

A tabela 30 sintetiza os tempos médios de execução de cada cenário e os
índices de granularidade obtidos com o cálculo proposto neste trabalho:
Tabela 30 – Cadastro de cliente – Índice de granularidade X medições realizadas

Fonte: Conclusões do autor

Pode-se observar que o cenário inicial apresenta o menor índice de
granularidade: 6,1; e teve o maior tempo médio de execução: 7,683 centésimos.
Para o cenário intermediário calculou-se o índice de granularidade 7,5 com o tempo
médio de execução de 5,329 centésimos. No cenário final, cuja granularidade é a
mais grossa dentre os três cenários (índice de 14,5), o tempo médio de execução foi
o menor de todos: 3,417 centésimos.
É possível observar por meio do gráfico de barras (figura 25) que a relação
entre a granularidade e o tempo de resposta é inversamente proporcional. Na
medida em que a granularidade aumenta, o tempo médio de execução diminui.
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Figura 25 – Cadastro de cliente – Relação granularidade X tempo de resposta
Fonte: Elaborado pelo autor

Por meio de um gráfico de linhas (figura 26), é possível verificar as curvas
relativas à granularidade e ao tempo de resposta.
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Figura 26 – Cadastro de cliente – Relação granularidade X tempo de resposta
Fonte: Elaborado pelo autor

5.7.2. Processo II – Reserva
Aplicando-se o cálculo de granularidade proposto neste trabalho aos três
cenários do processo de reserva, obteve-se os seguintes índices de granularidade
(tabela 31):
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Tabela 31 – Reserva – Índices de granularidade

Fonte: Conclusões do autor

Os tempos de resposta obtidos na execução deste processo de negócio são
apresentados na tabela 32:
Tabela 32 – Reserva – Medições realizadas (em centésimos de segundo)

Fonte: Conclusões do autor

A tabela 33 sintetiza os tempos médios de execução de cada cenário e os
índices de granularidade obtidos com o cálculo proposto neste trabalho:
Tabela 33 – Reserva – Índice de granularidade X medições realizadas

Fonte: Conclusões do autor

Pode-se observar que o cenário inicial apresenta o menor índice de
granularidade: 6,0 e teve o maior tempo médio de execução: 8,398 centésimos. Para
o cenário intermediário calculou-se o índice de granularidade 8,0 com o tempo
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médio de execução de 6,326 centésimos. No cenário final, cuja granularidade é a
mais grossa dentre os três cenários (índice de 14,0), o tempo médio de execução foi
o menor de todos: 4,451 centésimos.
É possível observar por meio do gráfico de barras (figura 27) que a relação
entre a granularidade e o tempo de resposta é inversamente proporcional. Na
medida em que a granularidade aumenta, o tempo de resposta diminui.
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Figura 27 – Reserva – Relação granularidade X tempo de resposta
Fonte: Elaborado pelo autor

Por meio de um gráfico de linhas (figura 28), é possível verificar as curvas
relativas à granularidade e ao tempo de resposta.
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Figura 28 – Relação granularidade X tempo de resposta – Reserva
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.7.3. Processo III – Cancelamento da reserva
Aplicando-se o cálculo de granularidade proposto neste trabalho aos três
cenários do processo de cancelamento de reserva, obteve-se os seguintes índices
de granularidade (tabela 34):
Tabela 34 – Cancelamento de reserva – Índices de granularidade

Fonte: Conclusões do autor

Os tempos de resposta obtidos na execução deste processo de negócio são
apresentados na tabela 35:
Tabela 35 – Cancelamento de reserva – Medições realizadas (em centésimos de
segundo)

Fonte: Conclusões do autor

A tabela 36 sintetiza os tempos médios de execução dos cenários e os índices
de granularidade obtidos com o cálculo proposto neste trabalho:
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Tabela 36 – Cancelamento de reserva – Índice de granularidade X medições
realizadas

Fonte: Conclusões do autor

Pode-se observar que o cenário inicial apresenta o menor índice de
granularidade: 6,3; e teve o maior tempo médio de execução: 9,183 centésimos.
Para o cenário intermediário calculou-se o índice de granularidade 8,2 com o tempo
médio de execução de 6,547 centésimos. No cenário final, cuja granularidade é a
mais grossa dentre os três cenários (índice de 16,5), o tempo médio de execução foi
o menor dentre os três cenários: 4,947 centésimos.
É possível observar por meio do gráfico de barras (figura 29) que a relação
entre a granularidade e o tempo de resposta é inversamente proporcional. Na
medida em que a granularidade aumenta, o tempo de resposta diminui.
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Figura 29 – Cancelamento de reserva – Relação granularidade X tempo de resposta
Fonte: Elaborado pelo autor

Por meio de um gráfico de linhas (figura 30), é possível verificar as curvas
relativas à granularidade e ao tempo de resposta.
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Figura 30 – Cancelamento de reserva – Relação granularidade X tempo de resposta
Fonte: Elaborado pelo autor

5.8 Conclusão
Nesta seção pôde ser observada a influência que a granularidade exerceu
sobre o desempenho do sistema desenvolvido para o experimento. Ficou claro que a
granularidade mais grossa (índice de granularidade mais alto) favorece o
desempenho e à medida que a granularidade torna-se mais fina (índices mais
baixos), o desempenho se degrada. Percebe-se nos gráficos apresentados a
importância da atribuição de um valor numérico para a granularidade, pois
consegue-se visualizar em termos quantitativos (números) a relação direta da
granularidade (índice proposto neste trabalho) com desempenho (tempo de
resposta). Além disso, o fato de se ter um valor numérico possibilita estimar o
impacto dos ajustes na granularidade de forma mais precisa. Caso a curva esteja
razoavelmente determinada por alguns pontos, pode-se estimar como será o
desempenho do sistema caso o índice de granularidade seja novamente ajustado.
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6 CONCLUSÕES

6.1 Considerações finais
Conforme visto na seção 2 deste trabalho, existem vários tipos de
granularidade de serviços, porém o tipo mais citado pelos autores pesquisados é a
granularidade de funcionalidade, que diz respeito à quantidade de funcionalidades
encapsuladas em um serviço. Parece ser, portanto, que um índice de melhor
qualidade em relação à granularidade deve considerar a quantidade de
funcionalidades encapsuladas no serviço. Ao se obter a granularidade do serviço,
também é possível calcular a granularidade de um processo de negócio ou de uma
SOA, em função dos serviços presentes nessas composições.
Existem algumas alternativas para contar as funcionalidades de uma aplicação,
dentre as quais, a análise de pontos de função (APF). Foram analisados os métodos
de análise de pontos de função recomendados pela ISO e, considerando-se as
características e particularidades da arquitetura orientada a serviços, foi escolhido o
método COSMIC.
O método COSMIC é considerado um método da 2ª geração de métodos de
análise de pontos de função e está dividido em três fases: estratégia de medição,
mapeamento e medição. O método considera que o tamanho do software é
diretamente proporcional ao número de movimentações de dados que ocorrem nele.
Basicamente, são consideradas na contagem as mensagens de entrada e saída,
bem como as operações envolvendo bases de dados (leitura, inclusão, alteração e
exclusão) e outros tipos de arquivos.
Este trabalho propôs a representação da granularidade de um serviço,
processo de negocio ou SOA por meio de um índice numérico. O cálculo proposto
considera a quantidade de funcionalidades contidas no objeto de medição e a forma
na qual as funcionalidades estão distribuídas neste objeto.
Por meio do experimento desenvolvido neste trabalho podê-se mostrar a
aplicação do índice e foi possível avaliar a relação da granularidade, apurada por
meio do cálculo proposto, com o desempenho, medido em termos de tempo de
resposta. O experimento foi útil ao demonstrar que a granularidade tem influência no
desempenho de um sistema, sendo que a granularidade fina degrada o desempenho
e à medida que se aumenta a granularidade, melhora-se o desempenho.
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A utilização dos índices para expressar a granularidade mostrou-se relevante à
medida que por meio da representação numérica da granularidade é possível fazer
comparações com outros indicadores, conforme visto no experimento. Nos gráficos
apresentados no experimento (seção 5) ficou clara a relação granularidade X
desempenho. Sem um índice numérico para expressar a granularidade, não seria
possível verificar de forma clara e objetiva como a variação da granularidade
influenciou o desempenho. Além disso, expressar a granularidade por meio de um
número favorece a classificação em termos absolutos, visto que a forma de
classificação grossa ou fina é imprecisa e remete a certa subjetividade na sua
interpretação.
A adoção do índice também permite que sejam feitas estimativas dos efeitos
que o ajuste da granularidade pode causar em determinados atributos da qualidade.
Por exemplo: dada uma relação granularidade X desempenho, caso a curva esteja
razoavelmente determinada por alguns pontos, é possível estimar o resultado em
termos de desempenho caso a granularidade seja ajustada para determinado valor.
O experimento também foi útil para demonstrar a facilidade de uso dos
métodos de cálculo propostos, tanto para o índice de granularidade dos serviços,
quanto para o índice de granularidade da SOA. Um fator que contribui para a
facilidade de uso dos métodos propostos é a simplicidade de utilização do método
COSMIC, que baseia-se no fluxo de mensagens trocadas entre o objeto de
contagem (web services) e os usuários funcionais (entidades que interagem com o
objeto de contagem), além dos acessos aos arquivos e bases de dados existentes
na aplicação.

6.2 Oportunidades para trabalhos futuros
Com base nas idéias propostas neste trabalho, surgem oportunidades de
trabalhos futuros visando a continuidade desta linha de pesquisa:


Aplicar o método em SOAs reais onde existam vários serviços, fazendo
ajustes na granularidade e verificando o impacto que a granularidade exerce
sobre alguns atributos do sistema, como por exemplo, desempenho. Fazer
também estimativas de ajuste de granularidade e comparar o valor estimado
com o valor real;
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Fazer

um

experimento

considerando

o

impacto

da

variação

da

granularidade em dois ou mais atributos de qualidade, como por exemplo,
reúso e desempenho, determinando um trade-off entre eles, com base no
índice de granularidade,


Estender o método proposto, considerando no cálculo do índice de
granularidade a freqüência de utilização da operação,



Desenvolver uma ferramenta para apoio ao cálculo dos índices de
granularidade dos serviços e da SOA, preferencialmente integrada às
ferramentas usuais utilizadas no desenvolvimento de SOA.
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APÊNDICE A – Processos de negócio
Neste apêndice são apresentados os processos de negócio existentes no
sistema de reservas que foi utilizado no experimento. Os processos de negócio
estão descritos na notação BPMN (Business Process Modeling Notation) e foram
elaborados com o auxílio da ferramenta BizAgi Process Modeler.
Os processos de negócio do sistema de reservas são:


Cadastro de cliente



Confirmação do cadastro de cliente



Consulta de vôos e hotéis



Pré-reserva



Cancelamento de pré-reserva comandado pelo cliente



Cancelamento de pré-reserva comandado pelo sistema (automático)



Reserva



Cancelamento da reserva
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Cadastro de cliente

Figura 31 – BPMN – Cadastro de cliente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Confirmação do cadastro de cliente

Figura 32 – BPMN – Confirmação do cadastro de cliente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Consulta de vôos e hotéis

Figura 33 – BPMN – Consulta de vôos e hotéis
Fonte: Elaborado pelo autor
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Pré-reserva

Figura 34 – BPMN – Pré-reserva
Fonte: Elaborado pelo autor
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Cancelamento de pré-reserva comandado pelo cliente

Figura 35 – BPMN – Cancelamento da pré-reserva comandado pelo cliente
Fonte: Elaborado pelo autor
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Cancelamento de pré-reserva comandado pelo sistema (automático)

Figura 36 – BPMN – Cancelamento da pré-reserva comandado pelo sistema
Fonte: Elaborado pelo autor
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Reserva

Figura 37 – BPMN – Reserva
Fonte: Elaborado pelo autor
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Cancelamento de reserva

Figura 38 – BPMN – Cancelamento de reserva
Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE B – Contagem dos CFPs (Cosmic Function Points) dos cenários
utilizados no experimento
Neste apêndice estão os diagramas de sequência que representam o fluxo de
informações de cada cenário utilizado no experimento. O entendimento deste fluxo é
essencial para fazer a contagem via COSMIC. Também estão descritas as
justificativas para a contagem dos CFPs. Para fazer o experimento foram escolhidos
os seguintes processos de negócio:


Cadastro de cliente;



Reserva;



Cancelamento de reserva.

Estes processos de negócio utilizam as seguintes bases de dados:


DBClienteGeral – Dados gerais do cliente;



DBClienteBanco – Dados bancários do cliente;



DBClienteCartao – Dados dos cartões de crédito do cliente;



DBCartaoBloqueado – Dados de cartões de crédito bloqueados;



DBListaNegra – Dados de CPFs e CNPJs com restrições financeiras;



DBPreReserva – Dados da pré-reserva;



DBResVoo – Dados da reserva de passagem aérea;



DBResHotel – Dados da reserva de hospedagem;



DBInfra – Dados dos web services externos.

Os processos de negócio utilizados no experimento utilizam rotinas internas do
sistema de reservas. Estas rotinas também são consideradas na contagem dos
CFPs. São elas:


RotCalcDigCPF – Rotina de cálculo do dígito do CPF;



RotSenhaRandomica – Rotina que gera uma senha randômica;



RotEncriptaSenha – Rotina para encriptação de senha;



RotGeraLinkWeb – Rotina que gera um link web para ativação do cadastro.

Os acessos às bases de dados (leitura ou atualização) somam 1 (um) ponto na
contagem de CFPs. As chamadas aos web services e às rotinas internas somam 2
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(dois) pontos na contagem de CFPs. Basicamente, cada seta dos diagramas de
sequência representam 1 (um) ponto.
A seguir são apresentados os diagramas de sequência de cada cenário (inicial,
intermediário e final) dos processos de negócio utilizados no experimento, além da
justificativa de contagem dos CFPs.
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Cadastro de cliente – Cenário inicial
Diagrama de sequência:

Figura 39 – Cadastro de cliente – Diagrama de sequência – Cenário inicial
Fonte: Elaborado pelo autor
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Contagem de CFPs:
Tabela 37 – Cadastro de cliente – Contagem de CFPs – Cenário inicial

Fonte: Elaborado pelo autor
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Cadastro de cliente – Cenário intermediário
Diagrama de sequência:

Figura 40 – Cadastro de cliente – Diagrama de sequência – Cenário intermediário
Fonte: Elaborado pelo autor
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Contagem de CFPs:
Tabela 38 – Cadastro de cliente – Contagem de CFPs – Cenário intermediário

Fonte: Elaborado pelo autor
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Cadastro de cliente – Cenário final
Diagrama de sequência:

Figura 41 – Cadastro de cliente – Diagrama de sequência – Cenário final
Fonte: Elaborado pelo autor
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Contagem de CFPs:
Tabela 39 – Cadastro de cliente – Contagem de CFPs – Cenário final

Fonte: Elaborado pelo autor
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Reserva – Cenário inicial
Diagrama de sequência:

Figura 42 – Reserva – Diagrama de sequência – Cenário inicial
Fonte: Elaborado pelo autor
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Contagem de CFPs:
Tabela 40 – Reserva – Contagem de CFPs – Cenário inicial

Fonte: Elaborado pelo autor
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Reserva – Cenário intermediário
Diagrama de sequência:

Figura 43 – Reserva – Diagrama de sequência – Cenário intermediário
Fonte: Elaborado pelo autor
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Contagem de CFPs:
Tabela 41 – Reserva – Contagem de CFPs – Cenário intermediário

Fonte: Elaborado pelo autor
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Reserva – Cenário final
Diagrama de sequência:

Figura 44 – Reserva – Diagrama de sequência – Cenário final
Fonte: Elaborado pelo autor
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Contagem de CFPs:
Tabela 42 – Reserva – Contagem de CFPs – Cenário final

Fonte: Elaborado pelo autor
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Cancelamento de reserva – Cenário inicial
Diagrama de sequência:

Figura 45 – Cancelamento de reserva – Diagrama de sequência – Cenário inicial
Fonte: Elaborado pelo autor

126

Contagem de CFPs:
Tabela 43 – Cancelamento de reserva – Contagem de CFPs – Cenário inicial

Fonte: Elaborado pelo autor
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Cancelamento de reserva – Cenário intermediário
Diagrama de sequência:

Figura 46 – Cancelamento de reserva – Diagrama de sequência – Cenário intermediário
Fonte: Elaborado pelo autor
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Contagem de CFPs:
Tabela 44 – Cancelamento de reserva – Contagem de CFPs – Cenário intermediário

Fonte: Elaborado pelo autor
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Cancelamento de reserva – Cenário final
Diagrama de sequência:

Figura 47 – Cancelamento de reserva – Diagrama de sequência – Cenário final
Fonte: Elaborado pelo autor
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Contagem de CFPs:
Tabela 45 – Cancelamento de reserva – Contagem de CFPs – Cenário final

Fonte: Elaborado pelo autor

